
Pacienti samoplátci 

Tento návod Vám pomůže, pokud k Vám přijde pacient, který není u nás nikde pojištěn, tedy si bude 

všechny úkony platit hotově. Níže Vám popíšeme, jak takového pacienta založit, jakou mu dát ZP 

v hlavičce a také jak pak budete moci vystavit fakturu za výkony. 

 

Založení nové pojišťovny 

Nejdříve je potřeba založit si fiktivní ZP, abyste ji mohli dát pacientovi v hlavičce. 

1. V úvodní obrazovce Praktika (8 okének - Pacienti, Nepravidelná péče..atd.) stiskněte tlačítko 

Alt + C. 

2. Otevře se nabídka číselníků, kde si vyberte Pojišťovny. 

3. Otevře se seznam Vašich pojišťoven. Nyní v něm stiskněte 2x Insert. 

4. Otevře se tabulka Zadávání nové pojišťovny. Zde zadejte kód ZP (nesmí odpovídat žádné 

existující) a také její název. Vše poté OK uložte 

 

5. Nyní jste se vrátili do okna se seznamem Vašich pojišťoven, zde si najděte Vámi zadanou novou 

ZP. Stiskněte na ní enter. V tomto okně se nastavují veškeré konfigurace. 

6. Přepínač Pojišťovna beze smlouvy zapříčiní, že se budou všechny zadané výkony a ZUMy 

účtovat pacientovi a nikoli na ZP. 

 

7. Stačí nastavit tyto dva přepínače, ostatní jsou nepodstatné. Vše uložte tlačítkem OK. 

 



Zavedení pacienta do databáze 

8. Pacienta si přidejte do své databáze jako jiné pacienty, jen je potřeba: 

 ručně vypsat skutečné datum narození (nikoliv to, které program automaticky spočítá, po 

zadání rč) 

 ve spodní části hlavičky je kolonka Druh pojištění – zde nastavte bez pojištění. Budete pak 

moci tomuto pacientovy vystavovat eRecept. 

 

 

Vystavení faktury za vykonané výkony 

9. Vykažte standardně výkony/ZUMy, tak jako u jiných pacientů. 

10. U výkonů a ZUMů se zobrazí žluté N a také se zobrazí informace, kolik pacient dluží. 

 

11. Nyní když máte zadány všechny výkony a ZUMy, které chcete pacientovi vyúčtovat, stiskněte 

Alt+F8. 

12. Zobrazí se okno s vyúčtováním1 

                                                           
1
 v tomto okně po stisku Alt+F10 si lze nastavit: velikost papíru ,na který tisknete účtenku; zaokrouhlování; 

nastavení posunu tisku; kolik účtenek tisknout…  



 

 zde si můžete změnit plátce, 

 vybrat způsob platby, 

 napsat účel platby 

 V budoucnu nastavit EET (lze nastavit Alt+F10) 

13. Po stisknutí tlačítka OK dojde k vytištění účtenky.  

14. Po vytištění účtenky se pacientovi doplatek vynuluje. 

 

         formát A6      formát A4 (A5 na šířku) 

 

POZNÁMKA 

Seznam účtenek si zobrazíte u pacienta v seznamu výkonů stiskem Alt + F6. Lze je znovu vytisknout 
nebo i stornovat. 
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