Postup při odesílání dávek přes portál ZP VZP (verze 1.00)
1. Přihlášení – otevřeme prohlížeč Internet Explorer. Do řádku adresa napíšeme odkaz https://portal.vzp.cz/ . Prohlížeč nás vyzve k výběru
podpisového certifikátu. Certifikát VZP poznáte podle názvu certifikační autority CA VZP. Potvrdíme podpis a zobrazí se nám úvodní
obrazovka.
2. Po přihlášení – klikneme na odkaz apl lékaře

3. Na obrazovce se nám zobrazí ovládací odkazy pro odeslání. Zajímají nás odkazy – Vyúčtování zdravotní péče – soubor dávek a
Faktura v datovém rozhraní

4. Klikem na odkaz Vyúčtování zdravotní péče – soubor dávek, se zobrazí Podatelna. Zde klikem na tlačítko Procházet, najdeme
v úložišti dávek (obvykle c:\davky) ve složce 111 nebo 111_80 nebo 111_EU a to soubor KDAVKA.111 . Klikem na Podepsat a
odeslat, dávku odešleme ke kontrole na portál VZP. Ten nám poté odpoví zdali dávku přijme či nikoli. Pokud dávku přijme resp. Napíše,
že dávka může být odeslána, klikem na odeslat dávku definitivně odešleme na portál. Objeví se odkaz Zavřít okno, klikem na něj
aktuální okno uzavřeme (prohlížeč se nás může zeptat, jestli opravdu chceme okno uzavřít, dáte Ano).

5. Opět budete na pozici bodu 2. Nyní zvolíte odkaz Faktura v datovém rozhraní. Zobrazí se okno Podatelna. Klikem na procházet
hledáme soubor FDAVKA.111. Ten je pouze v položkách 111 a 111_eu. Potvrzením výběru souboru a klikem na Podepsat a odeslat,
odchází definitivně soubor s fakturou na portál VZP. Následně se zobrazí odkaz Zavřít okno. Uzavřením se dostáváme opět na
obrazovku v bodě 2.

6. Co by Vás ještě mohlo zajímat je Žurnál podání. Zde se můžete přesvědčit o tom, zdali jsou všechny dávky odeslány na portál.

Co nás může překvapit?
Asi jste si všimli, že jsme se nezabývali detailně postupem digitálního podepisování. Důvod je ten, že postup podpisu je různý podle typu
podpisového certifikátu, resp. která certifikační
autorita certifikát vystavila. V případě certifikátů,
které vydává VZP, se v zásadě jedná o to „se vším
souhlasit“ . V podstatě jde o všeobecně platný princip
i pro ostatní certifikační autority. Jediný rozdíl, který
mne teď napadá, je u čipových karet, kde je certifikát
chráněn tzv. PINem.
Někdy se taky stane, při špatné přípravě
systému na předávání dávek přes portál nebo při
změně kořenových certifikátů serveru, že se objeví
obrazovka --------------------------------------->>
Zavolejte mi a problém vyřešíme. Pokud by
šlo o akutní záležitost, zvolte „Pokračovat na tento
web (nedoporučujeme)“. V tomto případě vůbec
nehrozí žádné nebezpečí neboť jde o web Vám
známého subjektu.
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