Odeslání datového souboru LPZ
prostřednictvím webové aplikace
Tento způsob je vhodný pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří provozují informační
systém s možností vygenerování souboru XML dle Datového standardu MZ ČR, který může
obsahovat více vyplněných LPZ současně.
Předání těchto dat musí splňovat základní požadavky datového standardu a kontrolních
vazeb, které jsou k dispozici na uvedených odkazech
http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/UZANH.htm
http://www.uzis.cz/res/file/registry/lpz/lpz-kontrolni-vazby.xlsx

a. Přihlášení

do vstupního portálu ÚZIS ČR se nachází na adrese
https://snzr.uzis.cz/uz/login
Po kliknutí na odkaz se otevře přihlašovací okno Do příslušných textových polí vyplňte
přidělené uživatelské jméno a heslo a následně potvrďte kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Při úspěšném přihlášení do aplikace se v pravé části záhlaví hlavní obrazovky zobrazí
uživatelské jméno včetně IČO a názvu příslušného zdravotnického zařízení. Pod záhlavím
aplikace jsou umístěny odkazy pro změnu hesla, zobrazení nápovědy a odhlášení z aplikace.
b. Nahrání datových souborů
Kliknutím na „Nahrání souboru“ v úvodní obrazovce se otevře „Upload souborů“,

do kterého vyplníte cestu k souboru, který potřebujete odeslat. Cestu k danému souboru můžete
vyplnit přímo do textového pole nebo daný soubor lze vybrat klinutím na tlačítko „Procházet“.

Po uvedení cesty k danému souboru kliknete na tlačítko „Nahrát soubory“ – vybraný datový
soubor bude odeslán na server. Při úspěšném odeslání datového souboru se zobrazí informace,
že byl daný soubor nahrán a odeslán k dalšímu zpracování. Současně jsou uvedeny základní
údaje o nahraném souboru - název souboru, datum a čas, kdy byl soubor přijat na server
k dalšímu zpracování. Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ se vrátíte zpět na prázdný formulář
pro nahrání souboru.

c. Potvrzení odeslání a zpráva o stavu (přijetí, nepřijetí) dávky
Následně obdržíte e-mailovou zprávu s přílohou od portálu ÚZIS, kde je v těle e-mailu
uvedena informace:
1. „Vámi zaslaný soubor je bez chyb a byl přijat ke zpracování“ - v tomto případě byla data
uložena do databáze ÚZIS a vše je v pořádku
2. „Vámi zaslaný soubor obsahuje chyby - nebyl přijat pro další zpracování“ V tomto případě data nebyla uložena do databáze a musí se otevřít příloha e-mailu,
ve kterém je popsána zjištěná chyba – je zde uvedeno RČ, kterého se chyba týká, kód

a popis chyby. Tu je nutné v primárním dokumentu opravit a odeslat záznam opět do
portálu ÚZIS.
d. Změna hesla
Pomocí tohoto formuláře má každý uživatel možnosti změnit heslo pro přístup do aplikace.
Doporučujeme heslo změnit po prvním přihlášení do aplikace.
Formulář pro změnu hesla se zobrazí po kliknutí na odkaz „Změna hesla“ umístěného
pod záhlavím aplikace (nebo kliknutím na odkaz na úvodní stránce).

Do textového pole „Nové heslo“ vyplňte nové heslo, které pro potvrzení vypište znovu do níže
umístěného textového pole „Potvrzení nového hesla“. Změna hesla bude provedena pomocí
tlačítka „Změnit heslo“. Kliknutím na tlačítko „Původní“ se obě textová pole vynulují.

