Vyplnění a odeslání LPZ prostřednictvím
elektronické šablony SW602
1) Stažení šablony a návod na instalaci.
Pro správnou funkci formuláře „List o prohlídce zemřelého“ je nutné nainstalovat do počítače
bezplatnou aplikaci Software602 Form Filler, kterou si můžete stáhnout z tohoto odkazu:
http://www.602.cz/produkty/form_filler/download
a. Stažení formuláře LPZ do PC
Na adrese http://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ostatni-rezortni-registry--list-oprohlidce-zemreleho#dokumenty kliknete na odkaz ke stažení šablony a šablonu uložíte do
svého adresáře

b. Postup instalace Filleru od firmy Software 602:
Na adrese http://www.602.cz/602xml_filler/download vyberete instalaci Software602 Form
Filler pro Windows (EXE)

Stisknete
Stáhnete a uložíte soubor, který posléze vyberete u Vás v počítači a zahájíte jeho instalaci.

V průběhu instalace stisknete několikrát Další, nic nenastavujete:

Zvolte Instalovat a Dokončit.

Tím je instalace dokončena. Pokud je PC 64 bitový, pokračuje instalace dokončením pro tuto verzi
– časově o něco náročnější.

c. Aktualizace šablony
Pokud si šablonu, kterou stáhnete z webu UZIS uložíte a budete chtít později opět použít, je
možné, že od posledního stažení došlo k její aktualizaci. V takovém případě se během otevírání
šablony objeví následující upozornění:

Klikněte na Aktualizovat a po krátké odmlce se Vám otevře šablona v nové, aktualizované verzi.

2) Základní funkcionality a zásady práce s formulářem
Po otevření šablony se Vám zobrazí přehled jednotlivých položek formuláře k vyplnění.
a. Části formuláře
Formulář se skládá z následujících částí:
-

Část A určená pro ÚZIS a kopie pro poskytovatele zdravotních služeb, rozlišuje se List 1
(prohlídka) a List 2 (pitva)
Část B1 určená pro matriku
Část B2 určená pro osobu zajišťující pohřbení, rozlišuje se List 1 (prohlídka) a List 2 (pitva)

-

Část B3 určená pro pohřební službu zajišťující převoz těla zemřelého, rozlišuje se List 1
(prohlídka) a List 2 (pitva)
Tabulka pro odeslání
Pokyny k vyplnění

Jednotlivé části formuláře jsou však navzájem propojeny, není tedy nutné vyplňování některých částí
(např. B2, B3), ty se automaticky doplní na základě uvedených údajů v předchozí části formuláře.
Většina položek formuláře je vybavena kontextovou nápovědou, která je zobrazována v informačním
panelu vpravo, případně se zobrazí při najetí kurzorem myši na aktivní pole. Zobrazení informačního
panelu je možné nastavit v kartě „Zobrazit“.

Povinné položky jsou ve formuláři označeny červeně. Aktivní položky k vyplnění jsou ve formuláři
podbarveny žlutě, tyto položky je nutné vyplnit vždy, pokud jsou lékaři známy. Šedě podbarvené
položky jsou neaktivní a nelze je ve formuláři vyplnit, případně se doplňují automaticky na základě
jiných položek (např. okres). Deaktivace položek je určena na základě automaticky nastavených filtrů
a kontrol, pro základní nastavení aktivních a neaktivních položek je nutné v úvodní části tiskopisu
vyplnit, zda se jedná o mrtvě narozené dítě či nikoliv a zda jde o osobu neznámé totožnosti či nikoliv,
další položky se pak aktivují/deaktivují postupným zadáváním dalších informací.
b. Ovládání formuláře
Pohyb mezi jednotlivými položkami formuláře je umožněn pomocí kurzoru myši, tabulátoru nebo
tlačítka „Enter“, popřípadě šipek. V případě ovládání šablony bez použití myši je pro potvrzení
zaškrtávacích položek nutno použít mezerník. Smazání obsahu položky je možné tlačítkem „Delete“, u
položek obsahujících číselník se provede změna položky výběrem nové položky z číselníku.
U položek, které obsahují číselník, se po umístění kurzoru do aktivní položky rozbalí roletové menu s
nabídkou číselníku, v rámci číselníku je možné se pohybovat posuvnou lištou číselníku. Položky
v číselnících je možné filtrovat zadáním obsažených znaků (číslice, písmena). Výběr položky je proveden
potvrzením („Enter“ nebo odkliknutí myší) zvolené položky.
Datumové položky jsou nastaveny tak, aby zobrazovaly aktuální datum, v případě většiny položek je
však možné toto datum přepsat, případně posunout pomocí kalendáře.

c. Uložení a kontrola formuláře
Formulář nabízí několik možností pomocí nabídky pod roletovým menu vlevo nahoře.
Uložení ve formátu .zfo pro další úpravy,
včetně elektronického podpisu. Tímto
způsobem je rovněž možné přednastavení a
uložení vybraných předvyplněných položek,
(např. identifikace poskytovatele, adresy pro
odeslání příslušných částí apod.) a používat dále
tento vzor.

Uložit
ve
formátu
.pdf,
včetně
elektronického podpisu celého formuláře,
export prázdného formuláře do PDF
Tisknout, včetně tisku prázdné šablony
formuláře
Zkontrolovat vyplnění a správnost jednotlivých položek je možné v průběhu či na konci vyplňování
šablony, a to tlačítkem v nabídce Domů/Data/Zkontrolovat formulář. Popis problému k příslušnému
poli se pak automaticky zobrazí v pravém informačním panelu a dále pak při odesílání šablony jako
výpis nevyplněných povinných položek a nesouhlasících vazeb.

Import dat

Zkontrolovat
formulář

Další funkcionalitou šablony je export a import dat v xml formátu. Data lze ze šablony exportovat v xml
formátu stisknutím kláves Ctrl+Shift+D. Import dat v xml formátu je pak možný pomocí ikony v záhlaví
formuláře.
d. Odeslání šablony na jednotlivá místa určení, odesílací tabulka
Odeslán (vytištěn) bude pouze kompletně vyplněný formulář. V případě nevyplnění některé
z povinných položek aplikace upozorní na nevyplněnou povinnou položku červeným zvýrazněním,

případně upřesní typ problému. Bez vyplnění povinných položek a odstranění logických chyb ve
formuláři není možné formulář odeslat.
Vyplněný formulář je možné odeslat (datové rozhraní, e-mail, datová schránka) či vytisknout pomocí
tabulky za poslední částí formuláře B3, list 2. Zaškrtnutím jednotlivých možností a kliknutím na tlačítko
odeslat /tisknout bude provedena příslušná akce. Zároveň se zaznamená čas odeslání (tisku).
V této tabulce je pro odeslání nutné zadat příslušné adresy (e-mailové, datová schránka, URL), kam se
mají tiskopisy odeslat. Pro úspěšné odeslání šablony e-mailem je nutné mít na PC nainstalovaného
funkčního e-mailového klienta s možností odeslání zprávy s přílohou.
Pro odeslání do datové schránky je nutné mít vytvořený vlastní účet, po přihlášení na tento účet již
není nutné zadávat další přístupové informace.
V průběhu odeslání / tisku se vytvoří vždy příslušná část pro dané místo určení s odpovídajícím názvem
a obsahem položek.
•

Odeslání na matriku

Dle novely vyhlášky č. matrika vyžaduje předání části B1 buď v listinné podobě, nebo v elektronické
podobě opatřené elektronickým podpisem. Postup vytvoření elektronicky podepsané části pro matriku
je následující:
-

V odesílací tabulce zaškrtnete v řádku matrika položku datová schránka a vyplníte ji
adresou jakékoliv datové schránky, kliknete na Odeslat / tisknout

-

Zobrazí se Vám toto okno, upřesňující způsob zabezpečení dohodnutý s matrikou. Pokud
budete formulář podepisovat elektronicky, lze se přihlásit bez certifikátu - zaškrtnete a
dáte OK.

-

Zobrazí se Vám dotaz na elektronický podpis, potvrdíte a sledem dalších kroků se
dostanete k tomu, že se vám vytvoří příslušný PDF dokument s elektronickým podpisem.

Ten je posléze možné odeslat datovou schránkou, případně předat zabezpečeným
(šifrovaným) e-mailem.

•

Odeslání na ÚZIS ČR
- V odesílací tabulce označíte předání na datové rozhraní ÚZIS ČR. Pro ÚZIS ČR je odesílací
adresa pevně nastavena ve formuláři, není nutné ji vepisovat.

-

-

-

Po kliknutí na tlačítko Odeslat/tisknout se nejprve provede kontrola celého obsahu
formuláře, kde se případně chybný údaj označí a musí se opravit. Po opravě je nutné opět
kliknout na Odeslání/tisknout, kontrolní proces se opakuje a jestliže formulář nevykazuje
žádnou chybu, zahájí se odesílání.
Pro předání na ÚZIS ČR se následně otevře okno, ve kterém klikněte na check box
“Ověření“, čímž se aktivují okna pro vaše přihlašovací údaje (uživatel a heslo), které jste
získali na základě „Žádosti“. Po kliknutí na OK se LPZ automaticky přenese do databáze
ÚZIS ČR.

V případě, že data byla úspěšně odeslána z vašeho počítače do portálu ÚZIS, se otevře
informační okno se zprávou

-

•

Následně obdržíte e-mailovou zprávu s přílohou od portálu ÚZIS, kde je v těle e-mailu
uvedena informace:
o „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
o „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.

Předávání v případě pitvy
- V případě, že je navržena pitva, je nutné předat informace se zemřelým k pitvě, a to včetně
části B1 určené pro matriku. Tuto část po pitvě předá matrice pitvající lékař. Stejně tak
data na UZIS ČR předává až pitvající lékař.
- V případě předání pomocí tiskopisu bude v odesílací tabulce zaškrtnuta možnost „Tisk“ u
řádku „Pitva“, při této volbě se vytisknou veškeré potřebné podklady s předvyplněnou
hlavičkou, včetně částí B2 a B3. Tyto podklady je nutné předat dle místa určení, přitom část
A1 a A2, B1, B2, list 2 a B3, list 2 s tělem zemřelého na pitvu.
- V případě elektronického předání na pitvu je nutné předat podklady zabezpečeným
kanálem. Toto lze splnit několika způsoby:
o Datovým rozhraním , zabezpečenou formou
o Datovou schránkou ve formátu .zfo (v jiném formátu není možné, aby pitvající
lékař šablonu dále upravoval)
o Šifrovaným e-mailem či běžným e-mailem se zajištěním zabezpečeného předání,
tzn. zaheslovaný soubor (např. zip) a předání hesla jinou cestou
o Jiným způsobem (společné úložiště, kam je předávána rozpracovaná šablona .zfo)

