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ÚVOD 
SÚKL v souvislosti s projektem přeshraniční výměny elektronických receptů zveřejňuje dokument 

doporučení pro lékárníky, který má ilustrativní charakter popisu procesu výdeje zahraničního eReceptu 

v ČR pomocí webové aplikace pro lékárníka. 

Tento dokument může být rovněž považován za podklad pro dodavatele lékárenských SW, kteří budou 

tuto navazující službu přeshraničního eReceptu implementovat do svých koncových SW. 

Rádi bychom upozornili, že veškeré obrázky, které jsou obsaženy v tomto dokumentu, pochází 

z webové aplikace pro lékárníka na testovacím prostředí, nikoli z koncových lékárenských SW. 
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1. POPIS PROCESU  
• Vyzvednutí léčivého přípravku v ČR pomocí webové aplikace nebo expedičního SW (dále jen 

lékárenský SW) začíná situací, kdy pacient chce vyzvednout v české lékárně léčivé přípravky, 

které má předepsané na zahraničním elektronickém předpisu. 

• Na základě toho lékárník ve svém lékárenském SW zahájí proces přeshraničního výdeje. 

• Lékárenský SW následně zobrazí seznam států, ze kterých je aktuálně možné provést načtení 

předpisů. 

 

Obrázek 1: Základní zobrazení seznamu států 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

• Lékárník ve svém lékárenském SW zvolí stát, ze kterého chce načíst předpisy a následně 

provést výdej. 

• Lékárenský SW zobrazí vstupní formulář pro zadání údaje nebo sady vstupních údajů, které 

musí lékárník vyplnit, aby mu byly zobrazeny předpisy pacienta. Každý stát má tuto sadu 

vstupních údajů definovanou jinak. Může to být číslo dokladu pacienta (identifikační doklad, 

cestovní pas), identifikátor předpisu, PIN k výdeji apod. Součástí informační obrazovky 

vstupního formuláře je také fotografie vzorového dokladu pro lepší orientaci, jaké identifikační 

číslo je potřeba opsat.  
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Obrázek 2: Požadované údaje pro identifikaci pacienta zemí původu eReceptu (Finsko) 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

• Odsouhlasení zpracování osobních údajů v zemi lékárny (detailní popis tohoto kroku bude 

doplněn v další verzi dokumentu) 

• Lékárník ve svém lékárenském SW vyplní vstupní identifikátory pacienta, které následně 

potvrdí a tím odešle do vystavující země. 

• V dalším kroku (viz. obrázek č. 3) se v případě, že je pacient na základě daných údajů dohledán 

v evidenci elektronických receptů ve své zemi, lékárníkovi zobrazí demografické údaje o 

pacientovi (osobní údaje). Lékárník následně zkontroluje, jestli zobrazené údaje souhlasí 

s předloženými doklady pacienta.  

 

Obrázek 3: Demografické údaje o pacientovi 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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• V případě, že všechny údaje souhlasí, lékárník pokračuje v procesu výdeje dál. 

• V případě, že údaje souhlasí s dokladem, ale doklad nepatří osobě, která vyzvedává léky 

(rodinný příslušník, otec, manželka, soused), se systém výdeje řídí pravidly vydávající země, 

proto se lékárník drží pravidel obvyklých pro výdej českých eReceptů ve smyslu zákona č. 

378/2007 Sb., § 83, odst. 4 „… Léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, může 

být vydán i jiné osobě, než které je léčivý přípravek předepsán. …“ 

• V případě, že je lékárník přesvědčen, že je vše v pořádku, provede výdej a v případě, kdy má 

pochybnosti, tak výdej přeruší (analogická praxe jako pro výdej českých eReceptů). 

• Pokud není pacient dohledán v zahraničním systému, lékárník obdrží tuto informaci a proces 

je ukončen. 

• Pokud je krok ověření pacienta a vyhodnocení oprávněnosti výdeje v pořádku, lékárník ve 

svém lékárenském SW požádá o zaslání seznamu předpisů pro daného pacienta. Každý stát 

může mít definovaný seznam jinak – tzn. systém zobrazí více předpisů pacienta, na které je 

možné provést výdej, nebo se může zobrazit jen jeden konkrétní předpis (ze zemí, které 

požadují na vstupu i zaslání identifikace daného elektronického receptu). Lékárník si v této fázi 

může nechat zobrazit i originální PDF každého předpisu v obdrženém seznamu. 

 

Obrázek 4: Seznam předpisů zahraničního pacienta 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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• Lékárník vybere ze seznamu předpisů pacienta předpis pro výdej a tím požádá o zobrazení jeho 

detailu.  

• V lékárenském SW se zobrazí detail předpisu. Zahraniční eRecept byl vystaven v jiném jazyce, 

dle jiných zvyklostí a právních norem a také v jiné struktuře. Systém přeshraniční výměny 

elektronické preskripce poskytuje podpůrné překladové a mapovací služby. Výsledkem práce 

těchto služeb během přenosu originálního eReceptu do České republiky je zobrazení ve více 

sekcích lékárenského expedičního systému.  
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Obrázek 5: Detail konkrétního předpisu zahraničního pacienta 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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Specifika jednotlivých sekcí jsou popsána v kapitole Specifikace jednotlivých sekcí přeshraničního 

eReceptu 

• Lékárník provede fyzický výdej léku. 

• Po vykonání fyzického výdeje se zaznamená informace o skutečně vydaném léčivém přípravku 

do systému a dojde k odeslání záznamu o výdeji (obdobně jako pro výdej českého eReceptu). 

Systém přeshraniční výměny elektronické preskripce jej zpracuje a doručí do země původu 

preskripce, kde se dle domácích zvyklostí zpracuje v tamějším národním systému. 

 

Obrázek 6: Zápis o skutečně vydaném léčivém přípravku 

 
Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

• Lékárenský SW uchovává záznam o výdeji spolu s informacemi o původním předpisu dle 

pravidel vyžadovaných v ČR.  

• Pokud je nutné vykonat retaxaci, ta se již řídí obvyklým systémem práce v lékárenském SW.  

 

Pokud dojde během procesu výdeje k nějakému dočasnému výpadku, např. v důsledku vypršení relace 

nebo výpadku systému, je nutné celý proces projít od začátku. 

Pokud má pacient předepsaných více eReceptů a požaduje výdej všech předepsaných léků, je nutné 

při výdeji každého z nich projít celý proces, včetně identifikace pacienta.   
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1.1. IDENTIFIKACE ZAHRANIČNÍCH PACIENTŮ DLE ZEMĚ PŮVODU 

Zahraniční pacient je identifikován prostřednictvím atributů na osobním dokladu, který příslušný stát 

označil jako prostředek pro identifikaci svých občanů. 

Tento kompletní proces bude podrobněji popsán v další verzi tohoto dokumentu. 

1.2. SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ PŘESHRANIČNÍHO ERECEPTU 

 SEKCE DETAIL PŘEDPISU 

Obrázek 7: Sekce detail předpisu 

 
Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Pravidla pro platnost eReceptu se řídí pravidly země výdeje, tedy České republiky. Je potřeba 

přihlédnout k datumům o délce nebo ukončení léčby v sekci Položka – začátek a konec léčby.   

 SEKCE PACIENT 

Obrázek 8: Sekce pacient 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Informace známé již z předešlého kroku – identifikace pacienta.  
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 SEKCE PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ 

Obrázek 9: Sekce předepisující lékař 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

 SEKCE POLOŽKA 

Jde o stěžejní část eReceptu. Tato část nese informace o samotném léku, který byl předepsán.  

„Množství“ – udává počet balení, který byl předepsán. 

„Název léčivého přípravku“ - originální obchodní název léku v zemi původu.  

„Originální popis“ - narativní část eReceptu tak, jak byla vyplněna v zemi jeho původu. Slouží pro 

kontrolu, ověření a ujištění lékárníka, jak byl přípravek původně předepsán.  

Dále následuje již přeložená strukturovaná podoba eReceptu. Tato část eReceptu je v českém jazyce a 

je plně totožná s originálním zdrojem. K dispozici jsou informace: 

• Název přípravku v zemi původu – podklad pro výdej, pokud je v České republice registrován 

lék pod stejným obchodním názvem  

• Kód ATC – informace pro výdej, pokud je v České republice registrován v dané ATC skupině, 

tedy se stejnou účinnou látkou, lék od jiného výrobce nebo pod jiným názvem 

• Název ATC – doplňková informace k ATC kódu 

• Léková forma + název lékové formy – informace pro výdej 

• Síla – množství léčivé látky v jednotce, slouží jako informace pro výdej 

• Cesta podání – slouží jako informace pro výdej.  

 

 

 

 



 Dokumentace pro vydávající lékárníky – Návod k přeshraničnímu výdeji pro lékárníka   
  

 12   
 

 

Pravidla pro záměnu vydávaného léku se řídí dle vyhlášky č. 84/2008 Sb.  v aktuálním znění: 

§ 11 

(1) Není-li v lékárně k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem 

na zdravotní stav pacienta nezbytné, může lékárník vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek 

v případě, že 

a) pacient s takovým postupem souhlasí a léčivý přípravek je shodný z hlediska 

účinnosti a bezpečnosti a 

b) léčivý přípravek obsahuje 

stejnou léčivou látku 

se stejnou cestou podání 

a ve stejné lékové formě; to neplatí pro hodnocené léčivé přípravky; 

 

pokud léčivý přípravek obsahuje rozdílné množství léčivé látky v jednotce hmotnosti, 

objemu nebo lékové formy, lékárník upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo 

dávkování předepsanému lékařem. 

Obrázek 10: Sekce položka 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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1.2.4.1. SEKCE SLOŽKY PŘÍPRAVKU  

Obrázek 11: Sekce složky přípravku 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Pokud předepsaný léčivý přípravek obsahuje více účinných látek, stát původu dodá také informace o 

jednotlivých složkách minimálně v rozsahu „Originální název složky“ a „síla“. Pokud má složka léčivého 

přípravku své zastoupení v ATC klasifikaci, zobrazí se i tato hodnota.  

Příklad: Lék Augmentin tbl. obsahuje dvě účinné látky. Amoxicilin má také zastoupení v ATC klasifikaci, 

proto v popisu složky amoxicilin bude informace o ATC kódu. Klavulanát (kyselina klavulanátová), 

druhá účinná látka, nemá zastoupení v ATC klasifikaci, proto bude uvedena jenom ve formě 

„originálního názvu složky“. 
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 SEKCE VÝDEJ 

Sekce výdeje je v tomto dokumentu popsána čistě z pohledu webové aplikace pro lékárníka, kterou 

poskytuje SÚKL. Lékárník tedy bude postupovat ve svém lékárenském SW vždy dle postupů, které 

budou v daném SW nastaveny, pokud nebude využívat webovou aplikace SÚKL.  

Obrázek 12: Sekce výdej 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Pro výdej lékárník zvolí obvykle volbu „Přidat reg. HVLP“ 

Obrázek 13: Výběr vydávaného léčivého přípravku 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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Webová aplikace nabízí kompletní seznam registrovaných přípravků z databáze SÚKL, nicméně opět je 

nutné zmínit, že v případě koncových SW bude vše zobrazováno tak, jako je tomu v rámci již zaběhlého 

českého výdeje. Barevně jsou tedy ve webové aplikaci označeny přípravky běžně obchodované v ČR. 

Je k dispozici také informace, zda jde o přípravek hrazený.  

Obrázek 14: Detail položky zvoleného léčivého přípravku pro výdej 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Po výběru správného vydávaného přípravku se automaticky vyplní detaily o lékové formě, síle, velikosti 

balení. Lékárník vyplňuje počet balení s ohledem na celkové množství předepsaného léčivého 

přípravku. Je potřeba správně propočítat různé velikosti balení, někdy i různé síly předepsaného a 

vydávaného přípravku při dodržení správné expediční praxe při expedici generických přípravků. 

Pokud dochází při výdeji ke generické záměně přípravku, lékárník toto vyznačí také ve webové aplikaci 

v poli „Záměna“.  

Speciální pole „Poznámka lékárníka k výdeji“: Pro mnoho zemí je standardem, že lékárník zaznamená 

informace, které sdělil pacientovi o způsobu používání. Proto je toto pole povinné. Obvykle se zde 

zapíše schéma dávkování, nebo sdělené informace o úpravě dávkování vzhledem ke generické záměně.  
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 SEKCE VYDÁVAJÍCÍ LÉKÁRNÍK 

Data v této sekci jsou předvyplněna na základě informací v profilu přihlášeného uživatele (lékárníka).  

Obrázek 15: Sekce vydávající lékárník 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Informace je potřeba zkontrolovat, případně doplnit povinná pole.  

1.3. ODESLÁNÍ ZÁZNAMU O VÝDEJI  

Po volbě „Odeslat výdej“ lékárenský SW požádá vydávajícího lékárníka o podepsání výdejového 

dokumentu nástroji pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu. Podmínky pro vyžadování 

elektronického podpisu budou pro výdej zahraničního elektronického receptu nastaveny shodně 

s výdejem českého eReceptu. 

Obrázek 16: Okno podepsání výdeje 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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Závěrečnou operací lékárníka je potvrzení a odeslání podepsaného záznamu o výdeji. Tento dokument 

lékárenský SW odevzdá do jiných technických části systému přeshraniční výměny elektronických 

receptů. Výsledkem je zápis výdeje v datovém úložišti státu původu eReceptu.  
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2. JAK ČÍST ERECEPT - SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ PŮVODU 

 

Tato kapitola se věnuje konkrétním obrazovkám pro jednotlivé aktuálně zapojené země a upozorňuje 

na specifika.  

2.1. PORTUGALSKO 

Portugalsko používá pro identifikaci eReceptu systém dvoustupňového zadávání identifikačních a 

ověřovacích údajů (obdobně jako Česká republika).  

Zadává se identifikační číslo pacienta – číslo dokladu. 

Obrázek 17: Identifikace portugalského eReceptu 1. krok 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Následuje zadání identifikačních údajů pro konkrétní eRecept: 
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Obrázek 18: Identifikace portugalského eReceptu 2. krok 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

2.2. CHORVATSKO 

Specifická odlišnost: V sekci originálního popisu přípravku poskytuje Chorvatsko kompletní a 

strukturovaný popis předepsaného přípravku, částečně v anglickém jazyce.  
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Obrázek 19: Sekce originálního popisu chorvatského eReceptu 

  

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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2.3. POLSKO 

U některých přípravků je nutno brát speciální zřetel na strukturovanou formu popisu dávkování. Polský 

eRecept může udávat začátek a konec léčby daným přípravkem. Jsou to doplňující informace, které 

můžou mít vliv na platnost lékařského předpisu. 

Obrázek 20: Výdej polského eReceptu - přípravek s rozepsaným datumovým intervalem 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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Obrázek 21: Výdej polského eReceptu – přípravek bez rozepsaného datumového intervalu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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2.4. ŠPANĚLSKO 

Obrázek 22: Výdej španělského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

2.5. ŠVÉDSKO 

Poskytuje standardní strukturu informací o přípravku. Neuvádí informace o dávkování 

ve strukturované podobě. Informace jsou k dispozici jen ve švédštině v sekci „Originální popis“.  
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Obrázek 23: Výdej švédského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

2.6. IRSKO 

Pro identifikaci pacienta je postačující přesná hodnota pro pole „Rodné číslo“.  Zbylá pole jsou 

doplňková, nejsou povinná.  
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Obrázek 24: Identifikační údaje na irském eReceptu 

  

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

Irsko neposkytuje obsah pro originální popis přípravku. Poskytuje pouze standardní strukturu informací 

o přípravku. 

Počet balení k výdeji určí vydávající lékárník podle velikosti vydávaných balení, začátku a konce léčby 

a předepsaného dávkování.  
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Obrázek 25: Výdej irského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

V následujícím příkladu irský předpis udává v poli velikost balení 21 dávek, z polí začátek a konec léčby 

vyplývá délka léčby 7 dní, z pole frekvence aplikace vyplývají 3 podání denně po 5 ml. Na základě těchto 

informací je potřeba přizpůsobit počet vydávaných balení a jejich velikost.  
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Obrázek 26: Výdej irského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

PDF dokument eReceptu neobsahuje informace o velikosti originálního balení.  
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Obrázek 27: Originální PDF průvodka irského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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2.7. MAĎARSKO 

Počet balení k výdeji určí vydávající lékárník podle velikosti vydávaných balení a předepsané délky 

léčby. 

Obrázek 28: Výdej maďarského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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Obrázek 29: Výdej maďarského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

2.8. ESTONSKO 

V Estonsku je zavedena generická preskripce formou účinné látky, na eReceptech tak nejsou uváděny 

obchodní názvy léčivých přípravků. 
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Obrázek 30: Výdej estonského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 

 



 Dokumentace pro vydávající lékárníky – Návod k přeshraničnímu výdeji pro lékárníka   
  

 32   
 

Obrázek 31: Originální PDF průvodka estonského eReceptu 

 

Zdroj: Webová aplikace pro lékárníky SÚKL 
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