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1 SEZNAM ODKAZŮ 

Aplikace je přístupná na adrese http://szv.mzcr.cz. 

 

Obrázek 1.:Úvodní stránka 

1.1 Úvodní stránka 

Zobrazení stručného přehledu funkcí z menu a případné zobrazování aktuálních informací. 

1.2 Vyhláška 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje kompletní seznam zdravotních výkonů vydaných v jednotlivých 

vyhláškách.  

Zobrazení seznamu výkonů lze omezit nastavením filtru: výběr vyhlášky, zadání čísla výkonu nebo 

názvu nebo čísla odbornosti (stačí minimálně 3 znaky). Odškrtnutím výběru Aktivní se zobrazí i 

výkony, které již nejsou v současnost aktuální a byly zrušeny.  

V seznamu výkonů jsou zobrazeny údaje: číslo vyhlášky, číslo výkonu, název kategorie, odbornost, 

doba trvání výkonu, frekvenční omezení a bodové ohodnocení.  

Seznam výkonů zobrazuje z důvodu rychlosti načítání prvních 50 záznamů. Posouvání na další záložky 

lze kliknutím na čísla stránek pod seznamem. Lze změnit i stránkování po 1000 záznamech kliknutím 

na tlačítko Stránkovat po 1000 záznamech. Celý seznam, případně omezený filtrováním, i výkony na 

nezobrazených stránkách lze exportovat do formátu xls (Excel). 

U každého výkonu lze zobrazit Náhled. Náhled výkonu zobrazuje ve standardizované struktuře kromě 

výše uvedených údajů navíc nositele, jejich index a čas potřebný k výkonu. 

 

http://szv.mzcr.cz/
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1.3 Platné výkony 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje kompletní seznam zdravotních výkonů a jejich detailních 

hodnot (list výkonu). 

Odkaz na vytvoření nového výkonu je zvýrazněn červeně nad filtrem a exporty. Máte zde i přehled 

volných pozic (čísel výkonů). 

Zobrazení seznamu výkonů lze omezit nastavením filtru: zadání čísla výkonu nebo názvu nebo čísla 

odbornosti (stačí minimálně 3 znaky). Odškrtnutím výběru Aktivní se zobrazí pouze ukončené výkony, 

které již nejsou v současnost aktuální a byly zrušeny. Tlačítko X zruší výběr filtru. Vedle filtru můžete 

vytvořit i Export do Excelu (XLS) a upravený Export pro pojišťovny (XLS) a Export Vyhlášky. Tlačítko 

Odeslat platné do simulace vytvoří novou simulaci aktuální vyhlášky. 

V seznamu výkonů jsou zobrazeny údaje: odbornost, číslo výkonu, název kategorie, doba trvání 

výkonu, frekvenční omezení, omezen místem a bodové ohodnocení a případně datum provedené 

revize záznamu. V každém záznamu můžete zobrazit Detail výkonu nebo jeho Rozdíl výkonu oproti 

jiným vyhláškám. 

Seznam výkonů zobrazuje z důvodu rychlosti načítání prvních 50 záznamů. Posouvání na další záložky 

lze kliknutím na čísla stránek pod seznamem. Celý seznam, případně omezený filtrováním, i výkony 

na nezobrazených stránkách lze exportovat do formátu xls (Excel). 

 

 

Obrázek 2.: Seznam výkonů, ukázka filtr 

 

1.3.1 Detail listu výkonu 

U každého výkonu (Registrační list) lze zobrazit Detail. Detailní náhled zobrazuje všechny položky 

výkonu, které byly vydány ve vyhlášce včetně bodových hodnot. 

Přihlášený uživatel má možnost podle přidělených rolí provádět akce s výkonem. Příslušné tlačítka se 

zobrazují nad detailem listu výkonu. 

Detail listu výkonu lze zobrazit v tiskové sestavě kliknutím na tlačítko Tisk strany na konci stránky. 
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Obrázek 3.: Detail výkonu 

 

1.4 Číselníky 

Veřejně přístupná stránka s odkazy na číselníky využívané v seznamech zdravotních výkonů. Číselníky 

spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

 

Obrázek 4.: Ukázka detailu číselníku s ovládacími funkcemi 
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1.4.1 Atestace 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam atestací, používaných v listech výkonu. Kliknutím na 

tlačítko Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 

1.4.2 Kategorie 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam kategorií hrazení výkonů používaných v listech výkonu. 

Kliknutím na tlačítko Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 

1.4.3 Materiál 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam materiálů použitých u výkonů. Kliknutím na tlačítko 

Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. Na tlačítku Ref (Reference) se zobrazí seznam výkonů kde je 

materiál použit. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 

1.4.4 Nositel 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam nositelů použitých u výkonů. Kliknutím na tlačítko 

Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 
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1.4.5 Odbornost 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam odborností použitých u výkonů. Kliknutím na tlačítko 

Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 

1.4.6 Omezení místem 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam omezení místem výkonu. Kliknutím na tlačítko Detail, se 

zobrazí hodnoty v tabulce. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 

1.4.7 Přípravek 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam přípravků použitých u výkonů. Kliknutím na tlačítko 

Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. Na tlačítku Ref (Reference) se zobrazí seznam výkonů kde je 

materiál použit. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 

1.4.8 Přístroj 

Veřejně přístupná stránka. Zobrazuje seznam přístrojů použitých u výkonů. Kliknutím na tlačítko 

Detail, se zobrazí hodnoty v tabulce. Na tlačítku Ref (Reference) se zobrazí seznam výkonů kde je 

materiál použit. 

Položky lze filtrovat pomocí Kódu nebo názvu položky. Lze omezit na Aktivní položky nebo všechny 

položky. 

Přihlášený uživatel s přidělenou rolí má právo upravit hodnoty, případně aktivovat či deaktivovat 

číselníkovou hodnotu. Upravená hodnota se přenese pouze do rozpracovaných změnových řízení, 

neovlivní již výkony vydané ve vyhláškách. Vytvoření nové položky je na základě kliknutí na tlačítko 

Nová položka. 
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1.5 Změnová řízení 

Stránka přístupná po přihlášení. 

 

1.6 Administrace 

Stránka přístupná po přihlášení pro administrační pracovníky Ministerstva zdravotnictví. Zde upravují 

registrované uživatele, přiřazují práva uživatelům, vytváří pracovní skupiny a podklady pro nové 

vyhlášky. 

 

1.7 Simulace 

Stránka pod přihlášením pro referenty MZ ČR, kde se vytváří a zkouší simulace. 

 

1.8 Přihlášení 

Veřejně přístupná stránka, která slouží k přihlášení a identifikaci uživatele. Každý uživatel má 

přiděleny role, které mu umožní pokročilé funkce v aplikaci. 

Pokud uživatel zapomene heslo, může pomocí odkazu Obnova hesla si nechat zaslat na svůj 

registrovaný email nové dočasné heslo. 

 

1.9 Registrace 

Veřejně přístupná stránka. Pro pokročilé funkce je zapotřebí se zaregistrovat jako uživatel aplikace. 

Při registraci se vyplňují povinné údaje: Jméno a příjmení, telefon, email, heslo a potvrzení správnosti 

hesla. Nepovinné údaje jsou organizace, nemocnice, adresa, které slouží pro další nastavení 

specifických rolí pro pracovníky odborných společností a nemocnic.  

Kliknutím na tlačítko Registrovat se se Vám odešle potvrzovací email, kde kliknutím na odkaz 

v emailové zprávě dojde k aktivaci uživatele v aplikaci. 

Pro členy odborných společností, pracovní skupiny nebo nemocnic, kteří potřebují další role, se 

s Vámi spojí pracovník Ministerstva zdravotnictví, který Vám nastaví požadované role. 

 

1.9.1 Váš účet 

Stránka přístupná po přihlášení. Je přístupná vpravo v horní části po kliknutí na přihlašovací jméno. 

Na stránce si můžete změnit přihlašovací heslo (zadání současného hesla a dvojím zopakování 

nového hesla, aby se zabránilo překlikům. 

Pod záložkou Přiřazené role vidíte Vám přiražené role. Role Vám může přiřadit Administrátor 

aplikace. 
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2 ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 

Pro založení nového změnového řízení (dále jen ZR) najdete tlačítko na stránce Platné výkony nad 

výpisem výkonů. Je viditelné, pouze pokud máte přiřazenou roli „NEW_VYKON“. 

2.1 Nové změnové řízení 

Nové změnové řízení se zakládá z Platných výkonů kliknutím na Nový výkon. Na začátku stránky se 

popsána metodika návrhu na nový výkon. Po vyplnění všech položek se Návrh na nový výkon zobrazí 

referentům MZ ČR jako nové změnové řízení. 

2.2 Přehled změnových řízení 

Kliknutím na tlačítko Změnová řízení se zobrazí přehled změnových řízení s barevným rozlišením ZR 

podle jejich stavu. 

Filtrovat lze zadání i části výrazu číslo výkonu, číslo změnového řízení, název, odbornost nebo stav. 

Hromadná změna stavů změnového řízení je možná zaškrtnutím na začátku každého řádku se ZR. Po 

zaškrtnutí jednoho ZR, je možné zaškrtnout pouze ZR ve stejném stavu jako první zaškrtnutý. 

Kliknutím na tlačítko Detail se zobrazí kompletní detail změnového řízení. Kliknutím na tlačítko Rozdíl 

se zobrazí porovnání změnového řízení s již vydanými výkony v předchozích vyhláškách s barevně 

vyznačenými rozdíly.  

Po najetí myší na menu Změnová řízení se objeví podmenu s již vyfiltrovanými ZR podle stavu. 

 

2.3 Detail změnového řízení 

V detailu změnového řízení jsou vidět všechny položky ZR.  

Pokud máte právo na editaci ZR, zobrazí se u každé položky ikonka na editaci. Editace je možná u 

textových položek přepsáním textu, u výběrových položek výběrem ze seznamu. U velkého počtu 

výběru položek (např. materiál) jsou k dispozici filtrační pole na omezení nabízeného výběru položek. 

Pokud máte právo na změnu stavu změnového řízení, objeví se seznam možných stavů ve formě 

tlačítek pod číslem změnového řízení v horní části obrazovky. 

Tlačítko historie stavu zobrazí historický průběh ZR stavy s datumy a iniciátorem změny stavu. 

Tlačítko Log událostí zobrazuje seznam editovaných položek v ZR v této aplikaci. Nezobrazuje 

historické změny v předchozí verzi aplikace. 

Tlačítko Tisk strany připraví stránku pro tisk na tiskárně. 

Tlačítko Zavřít detail zavře stávající stránku a zobrazí zpět seznam změnových řízení. 
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Obrázek 5.: Detail změnového řízení, ukázka funkcí 

 

3 SKUPINY UŽIVATELŮ 

Oprávnění uživatele aplikace nastavuje Administrátor MZ. Rozsah oprávnění je popsán níže. 

3.1 Veřejně přístupná část 

Zobrazení číselníků, vydaných výkonů a vyhlášek. 

3.2 Návštěvník 

Registrovaný uživatel, má navíc právo připomínek ke změnovým řízením ve stavu Veřejné 

připomínkování. 

3.3 Odborný uživatel 

Člen odborné skupiny, musí požádat o přidělení práv administrátora. Může zadávat návrhy na nový 

změnová řízení, změny stávajících výkonů, editaci změnových řízení ve vybraných stavech. 

Má určené odbornosti, vidí změnová řízení daných odborností a ty, které navrhoval. 

3.4 Člen pracovní skupiny 

Člen pracovní skupiny, která schvaluje a zamítá změnová řízení. Vidí v seznamech změnových řízení 

pouze ta, která jsou přidělena pracovní skupině. 

3.5 Referenti 

Zaměstnanci MZ ČR, kteří vidí všechny změnová řízení, mohou je editovat, zakládat a změnit stavy ZR. 

 



 

11 
Rozvoj technologické platformy NZIS - CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 

 

3.6 Ministr 

Ministr zdravotnictví, který má právo schválit a vydat novu vyhlášku s výkony. 

3.7 Administrátor 

Zaměstnanec MZ ČR, který může přiřadit práva uživatelů a má k dispozici specifické opravné 

prostředky. 

 

4 ADMINISTRACE 

Slouží pro referenty MZ ČR ke správě přístup k aplikaci, nastavování funkcí. 

4.1 Administrace 

Seznam uživatelů a kontaktů na ně. Jednotliví uživatelé se mohou deaktivovat, tím se jim zamezí 

přístup k aplikaci. Je možná opětovná Aktivace. Pomocí tlačítka Detail si mohou zobrazit detailnější 

položky uživatele a přiřazovat role. Role se přidávají výběrem z číselníku a kliknutím na Přidat. Pokud 

se mají role odebrat, tak se pouze Deaktivují. 

4.2 Správa pracovních skupin 

Zobrazuje seznam uživatelů zařazených do pracovní skupiny. Přidání do pracovní skupiny se provádí 

přidáním role PRACOVNI_SKUPINA. 

Vytváří se seznam jednání pracovní skupiny. Jednání se vytvoří vyplněním data a popisu jednání a 

kliknut na tlačítko Přidat. 

4.3 Odborné společnosti 

Seznam zavedených odborných společností včetně kontaktu na společnost a kontaktu na předsedu 

Odborné společnosti. 

V Detailu  se zobrazí kompletní údaje o odborné společnosti a kontakt na předsedu. 

4.4 Správa vyhlášek 

Zobrazuje seznam zavedených vyhlášek. Umožňuje vytvořit položku na Novou vyhlášku zadáním 

jejího kódu (jedno slovo bez diakritiky a mezer), názvu a Datu platnosti od. Kliknutím na Přidat se 

vytvoří položka vyhlášky. Vyhláška je neaktivní, tj. nezobrazuje se v seznamu vyhlášek. 

Aby se vyhlášky zobrazovaly v seznamu vyhlášek, musí se Aktivovat kliknutím na tlačítko 

Aktivní/Neaktivní. 

4.5 Odbornost – uživatel 

Určuje přiřazení správy odborností k jednotlivým uživatelům. Přiřazená odbornost umožňuje vyvářet 

a připomínkovat změnová řízení. 

Odbornost se přiřazuje výběrem uživatele a odbornosti. 

V seznamu odborností je přehled všech uživatelů přiřazených k jednotlivým odbornostem. 
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5 SIMULACE 

Simulace umožňuje simulovat změny ve výkonech, aniž by se promítly rovnou do změnových řízení 

nebo vyhlášky. Jednotlivé výkony (simulovaná změnová řízení) se mohou rušit (v případě vydání 

simulace do vyhlášky budou označeny jako zrušené), smazat ze simulace, vydat do připravované 

vyhlášky, zobrazit detail nebo Rozdíl výkonu. 

 


