
Servisní po řadavek na Vynucenou zm ěnu IS VZP ČR 
  číslo VZP IM0184062 

  číslo HP 

  ze dne 19.5.2016 

  předkladatel 

  název úlohy RPP - umožnění opravy adres v RPP hromadným importem 

  

text  Dobrý den, 
 
na základě servisního požadavku IM0129690 byla realizována VZMR (ID 1400246) 
"Analýza místní dostupnosti zdravotních služeb", která, mimo jiné, zajistila 
geokódování databáze smluvních poskytovatelů zdravotní péče VZP ČR na základě 
údajů z databáze RÚIAN. Tato změna byla do produkčního prostředí aplikace RPP 
implementována 10. 3. 2016. Správné geokódování je založeno na přesnosti 
adresy poskytovatele dle databáze RÚIAN. Z důvodu malých nepřesností v adrese 
(typu nábřeží vs. nábř. apod.) nemá více než 11 tisíc zdravotnických zařízení (cca 
40 % ZZ) a více než 16 tisíc pracovišť (cca 36 % IČP) přidělen kód RÚIAN. Pro 
analýzu časové a místní dostupnosti dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a 
časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, je však nutné 
mít geokódována všechna zdravotnická zařízení včetně jejich pracovišť. Současná 
databáze vypracovaná společností ArcData v roce 2014 není aktuální a dle 
posledních analýz se ukázalo, že je geokódování v této databázi velmi nepřesné. Z 
důvodu časové náročnosti uplatnění jednotlivých změn adresy v databázi smluvních 
poskytovatelů a časové vytíženosti pracovnic oddělení správy smluv nelze tyto 
opravy při běžné pracovní náplni v rozumném termínu opravit. 
 
Žádáme o implementaci funkcionality pro omezený počet pracovníků z Ústředí VZP 
ČR, která bude umožňovat nahrání souboru s opravenými adresami jak u 
zdravotnických zařízení, tak u jejich pracovišť (na přílohách č. 2). Nahrávané 
soubory by měly dva typy struktur - pro změnu adresy u zdravotnického zařízení a 
pro změnu adresy u pracoviště. Soubor pro změnu adresy u ZZ by obsahoval 
proměnné: IČZ, původní adresa z RPP (UL_ICZ, OBEC_ICZ, PSC_ICZ), opravená 
adresa (UL_ICZ_2, OBEC_ICZ_2, PSC_ICZ_2). Soubor u pracovišť by obsahoval 
proměnné: IČP, platnost přílohy č. 2 (PLATI_OD, PLATI_DO), pořadí adresy na 
příloze č. 2 (PORADI), původní adresa z RPP (UL_ICP, OBEC_ICP, PSC_ICP, 
C_POP, C_ORIENT), opravená adresa (UL_ICP_2, OBEC_ICP_2, PSC_ICP_2, 
C_POP_2, C_ORIENT_2). Po nahrání souboru do aplikace by došlo k nahrazení 
těch adres, jejichž současná adresa uvedená v RPP (v době importu souboru) se 
shoduje s původní adresou, a to z toho důvodu, aby se zabránilo opakované 
opravě. Adresy se totiž mohou během procesu opravy adres měnit. 

Návrh řešení   

  ze dne 

  předkladatel 

  text 

  

Předmět předání: 

  

 
Změnový 
požadavek neřeší: 
 

 

  

přílohy 

  Dopady na podporu 



  

Termín řešení Úpravy ve formě upgrade  budou předány k testům do 45pracovních dn ů od 
zaslání schváleného tracksheetu.  
Uživatelská dokumentace bude předána 2pd  po odevzdání výše uvedeného 
upgrade.  
Podpora pilotního provozu po dobu 1měsíce  od předání produkčního upgrade 

  
Cena řešení bez DPH 211.860,- Kč 

  Platnost nabídky  

Vyjád ření VZP   
  dne 24.8.2016 

  návrh akceptován ANO 

  za VZP akceptoval 

Realizace   

  
datum akceptace 
dodávky řešení   

  číslo upgrade   

  
zahrnuto do fakturace v 
měsíci   

Poznámka   
 




