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Regionální pobočka ÚSTÍ NAD LABEM 

Mírové náměstí 35/C 

400 50  Ústí nad Labem  

 

 

VYŘIZUJE: Jan Novák       Petr praktik s.r.o. 

TELEFON: +420 952 229 999      MUDr. Petra Petrová 

EMAIL: jan.novak@vzp.cz      U Kostela 4051/5 

MÍSTO: ÚSTŘEDÍ       466 04 Jablonec nad Nisou 

DEN ZPRACOVÁNÍ: 28. 2. 2017 

IČZ: 53716000 

 

 

Věc: Přehled zúčtování zdravotních výkonů za období 1/2017 

Vážená paní doktorko, 

na základě zpracování Vámi předložených faktur a dávek výkonů a výsledků kontrolní a revizní činnosti VZP ČR  

byla provedena níže uvedená zúčtování. 

Informace o rozsahu zpracování vykázané péče, vč. uvedení důvodu odmítnutí ze zpracování jsou uvedeny v sestavě 

"Protokol o zpracování dávek". Současně si Vás dovolujeme informovat, že máte možnost provést opravu nesprávně  

vykázané péče. 

Pohledávky VZP ČR (v tomto přehledu označeno slovy „pohledávka VZP") je možno uhradit do 10 pracovních  

dnů od doručení tohoto přehledu pod příslušným variabilním symbolem na účet č. 1114009411/0710. Pokud tak neučiníte, 

přistoupíme k zápočtu. 

 

FAKTURY  

 

Druh pojištění:                          1-Veřejné zdravotní pojištění 

Segment péče:                  10 

Číslo Vaší faktury (variabilní symbol):                 1110117 

Období faktury:                                    01/2017 

Fakturovaná částka v Kč              138 938,00 

Datum splatnosti:             03. 03. 2017 

Číslo dokladu ve VZP:                 FA/2017/01 – 422 

Přehled dávek - náklady v Kč: 

Dávka   Období provedení výkonu       Náklady v Kč 

25   1/2017             132 968,00 

26   1/2017                 1 248,00 

Celkem                134 216,00 

CELKEM v Kč 

Faktura                             138 938,00 

Odmítnuto                  -4722,00 

variabilní symbol 1110117                     

 

 

  

Název 

Adresa 

Identifikační číslo zařízení 

Kontaktní zaměstnanec VZP 

Uznaná hodnota dávek výkonů 

Variabilní symbol odmítnuté částky je shodný s číslem Vaší faktury, 

jejíž hodnota je snížena 
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DALŠÍ VÝKONY V KČ 

 

Dále uváděné výkony věcně nesouvisejí s předloženou fakturou. Liší se od faktury např. v položce období poskytnutí   

výkonu, druh pojištění nebo smluvní odborností. 

A K úhradě: 

Druh pojištění:             4-Mezistátní pojištění 

Segment péče:               4EU 

Dávka   Období provedení výkonu          Náklady v Kč 

-3   06/2016          410,00 

 25   1/2017            70,00 

CELKEM v Kč (závazek VZP)          480,00 

variabilní symbol 5381116017 

B. Snížení úhrady:  

Druh pojištění:               1-Veřejné zdravotní pojištění 

Segment péče:                   10 

Dávka   Období provedení výkonu          Náklady v Kč 

-2   06/2016                      -410,00 

CELKEM v Kč (pohledávka VZP)                     -410,00 

variabilní symbol 5381116016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

REVIZE (Detailní informace o revidovaných dávkách je uvedena v revizní zprávě.) 

 

Druh pojištění:               1-Veřejné zdravotní pojištění 

Segment péče:                   10 

Revizní zpráva číslo:                680949/654 

Dávka   Období provedení výkonu          Náklady v Kč 

-5   05/2016                  -1 909,00 

-4   01/2016                                  -596,00 

CELKEM revidované výkony v Kč (pohledávka VZP)               -2 505,00 

variabilní symbol 5381116015 

 

V případě jakýchkoliv nejasností, které se týkají výsledku zúčtování, se prosím obraťte na příslušnou Regionální pobočku  

VZP, kde Vám rádi vše vysvětlíme. 

 

S pozdravem 

 

 

 

………………………………… 

                   podpis 

 

Pokud budete hradit částku na účet VZP, použijete prosím tento 

variabilní symbol. Nebo můžete vyčkat na zápočet  

 

Hodnota výkonů odmítnutých dle uvedené revizní zprávy. Částku lze dle výzvy 

v úvodu uhradit pod uvedeným variabilním symbolem nebo vyčkat na zápočet. 

Záporné číslo dávky = interní zpracování VZP; zde následný přesun mezi 

druhy pojištění (-3, resp. -2) nebo přeřazení výkonů při likvidaci (-25) 


