
 

 

Registrace informačních systémů pro lékaře a lékárníky třetích stran – 

systém eRecept, modul eOčkování 
 

Na základě podnětů od odborné veřejnosti SÚKL připravil systém registrace software lékařů a 

lékárníků, který má napomoci k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých 

systémů se systémem eRecept a jeho jednotlivých modulů. 

 

Informace o registraci naleznete na webových stránkách: https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-pro-

uzivatele-erecept  

 

 

  

https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-pro-uzivatele-erecept
https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-pro-uzivatele-erecept


 

 

Ambulantní nebo nemocniční informační systém 
Tento dokument obsahuje sadu testovacích scénářů, které musí daný ambulantní nebo nemocniční 

systém komunikující se systémem eRecept, modulem eOčkování splnit, aby tento systém mohl být 

prohlášen za registrovaný.  

Každý testovací scénář obsahuje kroky s popisem a sadu testovacích dat. 

Obecné informace k testovacím scénářům 
1. Informace o pořízených datech podle testovacích scénářů pošlete najednou. 

2. Vždy uvádějte číslo testovacího scénáře 

3. Některé scénáře vyžadují dodání nasnímané obrazovky z Vašeho systému/aplikace. 

Podmínkou pro splnění testu je, že daný printscreen bude obsahovat předpokládanou 

množinu dat. 

4. Pokud uvádíte telefonní čísla nebo e-maily, uvádějte jen Vaše kontakty. Testovací prostředí 

odesílá v případě požadavku na notifikaci e-maily! 

 

 

  



 

 

Testovací scénář 1 (založení záznamu očkování s přípravou, registrovaná očkovací 

látka, změna a zrušení) 
Kroky: 

1. V ambulantním/nemocniční systému založte záznam očkování s použitím přípravy (webové 

služby PripravitZaznamOckovani a ZalozitZaznamOckovani). 

2. Pošlete přidělený identifikátor očkování. 

3. Pošlete printscreen obrazovek ve fázi „přípravy očkování“ – vstup a výstup 

4. Pošlete printscreen obrazovek ve fázi založení záznamu očkování – vstup a výstup 

5. Proveďte změnu záznamu očkování 

6. Zrušte záznam očkování 

 

Parametry přípravy 

Pacient  

Jméno EVA 

Příjmení VEČEŘOVÁ 

Datum narození 10.06.1934 

Adresa pacienta Neuvádějte nebo uveďte následující hodnoty 

Název ulice Neuvádějte nebo uveďte Děčínská 

Číslo popisné Neuvádějte nebo uveďte 69 

Číslo evidenční Neuvádějte 

Číslo orientační Neuvádějte 

Název obce Česká Kamenice 

Název části obce Dolní Kamenice 

Název okresu Neuvádějte 

PSČ 40721 

Druh dokladu Neuvádějte 

Číslo dokladu Neuvádějte 

Pohlaví F 

Očkující lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Oddělení Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICZ Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICP Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

PZS Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Telefon Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Email Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Odbornost Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Očkovací látka  

Kód 0215956 

Šarže AW3705 

 

Parametry Založení záznamu očkování 

Pacient  

Jméno EVA 

Příjmení VEČEŘOVÁ 



 

 

Datum narození 10.06.1934 

Adresa pacienta Neuvádějte nebo uveďte následující hodnoty 

Název ulice Neuvádějte nebo uveďte Děčínská 

Číslo popisné Neuvádějte nebo uveďte 69 

Číslo evidenční Neuvádějte 

Číslo orientační Neuvádějte 

Název obce Česká Kamenice 

Název části obce Dolní Kamenice 

Název okresu Neuvádějte 

PSČ 40721 

Druh dokladu Neuvádějte 

Číslo dokladu Neuvádějte 

Pohlaví F 

Číslo pojištěnce 7711225544 

Telefon Uveďte svůj 

E-mail Uveďte svůj 

Notifikace Nebude uvedena 

Očkující lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Oddělení Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICZ Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICP Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

PZS Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Telefon Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Email Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Odbornost Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Očkovací látka  

Kód 0215956 

Název FSME-IMMUN 

Šarže AW3705 

Úhrada Stát 

Datum aplikace Aktuální datum 

Cesta podání i.m. - intramuskulárně 

Místo podání P - paže 

Strana podání L - levá 

Kvadrant podání H - horní 

Původ Standardní 

Očkovací dávka  

Pořadí B0 

 

Parametry – změny záznamu očkování – červeně označené změny 

Pacient  

Jméno EVA 

Příjmení VEČEŘOVÁ 

Datum narození 10.06.1934 

Adresa pacienta Neuvádějte nebo uveďte následující hodnoty 

Název ulice Neuvádějte nebo uveďte Děčínská 

Číslo popisné Neuvádějte nebo uveďte 69 



 

 

Číslo evidenční Neuvádějte 

Číslo orientační Neuvádějte 

Název obce Česká Kamenice 

Název části obce Dolní Kamenice 

Název okresu Neuvádějte 

PSČ 40721 

Druh dokladu Neuvádějte 

Číslo dokladu Neuvádějte 

Pohlaví F 

Číslo pojištěnce 7711225544 

Telefon Uveďte svůj 

E-mail Uveďte svůj 

Notifikace Nebude uvedena 

Očkující lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Oddělení Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICZ Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICP Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

PZS Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Telefon Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Email Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Odbornost Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Očkovací látka  

Kód 0215956 

Název FSME-IMMUN 

Šarže CH3980 

Úhrada Stát 

Datum aplikace Aktuální datum 

Cesta podání i.m. - intramuskulárně 

Místo podání S - stehno 

Strana podání P - pravá 

Kvadrant podání H - horní 

Původ Standardní 

Očkovací dávka  

Pořadí B0 

 

  



 

 

Testovací scénář 2 (založení záznamu očkování, neregistrovaná očkovací látka) 
Kroky: 

1. V ambulantním/nemocniční systému založte záznam očkování (webové služby 

PripravitZaznamOckovani (nepovinně) a ZalozitZaznamOckovani). 

2. Pošlete přidělený identifikátor očkování. 

 

Parametry Založení záznamu očkování 

Pacient  

Jméno Neuvádějte 

Příjmení Neuvádějte 

Datum narození Neuvádějte 

Adresa pacienta Neuvádějte 

Název ulice Neuvádějte 

Číslo popisné Neuvádějte 

Číslo evidenční Neuvádějte 

Číslo orientační Neuvádějte 

Název obce Neuvádějte 

Název části obce Neuvádějte 

Název okresu Neuvádějte 

PSČ Neuvádějte 

Druh dokladu Občanský průkaz 

Číslo dokladu 222333069 

Pohlaví F 

Číslo pojištěnce 7711225544 

Telefon Uveďte svůj 

E-mail Uveďte svůj 

Notifikace Nebude uvedena 

Očkující lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Lékař Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Oddělení Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICZ Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

ICP Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

PZS Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Telefon Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Email Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Odbornost Budou uvedeny údaje, které používáte při testování 

Očkovací látka  

Kód Nebude uvedený 

Název Uveďte libovolnou hodnotu 

Množství Uveďte libovolnou hodnotu 

Jednotka ml 

Šarže Uveďte libovolnou hodnotu 

Úhrada Pacient 

Datum aplikace Aktuální datum – 2 dny 

Cesta podání Uveďte libovolnou hodnotu nebo neuvádějte 

Místo podání Uveďte libovolnou hodnotu nebo neuvádějte 

Strana podání Uveďte libovolnou hodnotu nebo neuvádějte 



 

 

Kvadrant podání Uveďte libovolnou hodnotu nebo neuvádějte 

Původ Ručně lékařem (historický záznam o očkování) 

Očkovací dávka  

Nemoc Jiná 

Pořadí 1 

Datum příští dávky od Aktuální datum + 10 dní 

Datum příští datum do Aktuální datum + 20 dní 

 

  



 

 

Testovací scénář 3 (Zobrazení konkrétního záznamu o očkování) 
Kroky: 

1. V ambulantním/nemocniční systému zobrazte konkrétní záznam o očkování (webová služba 

NacistZaznamOckovani) 

2. Pošlete datum a čas, kdy došlo k zobrazení 

 

Parametry 

Identifikátor záznamu o 
očkování 

CKNF34OC7E 

 

  



 

 

Testovací scénář 3 (Zobrazení konkrétního záznamu o očkování v PDF) 
Kroky: 

1. V ambulantním/nemocniční systému zobrazte konkrétní záznam o očkování v PDF (webová 

služba StahnoutZaznamOckovani) 

2. Pošlete datum a čas, kdy došlo k zobrazení 

 

Parametry 

Identifikátor záznamu o 
očkování 

CKNF34OC7E 

 

  



 

 

Testovací scénář 4 (Zobrazení Očkovacího záznamu) 
Kroky: 

1. V ambulantním/nemocniční systému zobrazte očkovací záznam (webová služba 

NacistVypisProvedenehoOckovani) 

2. Proveďte printscreen vstupní obrazovky a výpisu očkování 

3. Pošlete datum a čas, kdy došlo k výpisu 

 

Parametry výpisu 

Pacient  

Jméno KRYŠPÍNA 

Příjmení MUSILOVÁ 

Datum narození 9.7.1985 

Druh dokladu Občanský průkaz 

Číslo dokladu 111112149 

Adresa pacienta Neuvádějte 

Filtr  

Datum od 23.11.2021 

Datum do 25.11.2021 

Nemoc A34 

 

  



 

 

Testovací scénář 5 (Zobrazení Očkovacího záznamu v PDF) 
Kroky: 

1. V ambulantním/nemocniční systému zobrazte Očkovací záznam v PDF (webová služba 

StahnoutVypisProvedenehoOckovani) 

2. Pošlete datum a čas, kdy došlo k výpisu 

Parametry výpisu 

Pacient  

Jméno KRYŠPÍNA 

Příjmení MUSILOVÁ 

Datum narození 9.7.1985 

Druh dokladu Občanský průkaz 

Číslo dokladu 111112149 

Adresa pacienta Neuvádějte 

Filtr  

Datum od 23.11.2021 

Datum do 25.11.2021 

Nemoc A34 

 

 

  



 

 

Lékárenské informační systémy 
Tento dokument obsahuje sadu testovacích scénářů, které musí daný lékárenský informační systém 

splnit, aby danému informačnímu systému byla udělena registrace.  

Každý testovací scénář obsahuje kroky s popisem a sadu testovacích dat. 

 

  



 

 

Testovací scénář 1 (Zobrazení konkrétního záznamu o očkování v PDF) 
Kroky: 

1. V lékárenském systému zobrazte konkrétní záznam o očkování v PDF (webová služba 

StahnoutZaznamOckovani) 

2. Pošlete datum a čas, kdy došlo k zobrazení 

 

Parametry 

Identifikátor záznamu o 
očkování 

CKNF34OC7E 

 

  



 

 

Testovací scénář 2 (Zobrazení Očkovacího záznamu) 
Kroky: 

1. V lékárenském systému zobrazte očkovací záznam (webová služba 

NacistVypisProvedenehoOckovani) 

2. Proveďte printscreen vstupní obrazovky a výpisu očkování 

3. Pošlete datum a čas, kdy došlo k výpisu 

 

Parametry výpisu – scénář 2a 

Pacient  

Druh dokladu Občanský průkaz 

Číslo dokladu 111112149 

Filtr  

Datum od 23.11.2021 

Datum do 25.11.2021 

Nemoc A34 

 

Parametry výpisu – scénář 2b 

Pacient  

Identifikátor eReceptu  

Filtr  

Datum od 23.11.2021 

Datum do 25.11.2021 

Nemoc A34 

 

  



 

 

Testovací scénář 3 (Zobrazení Očkovacího záznamu v PDF) 
Kroky: 

1. V lékárenském systému zobrazte Očkovací záznam v PDF (webová služba 

StahnoutVypisProvedenehoOckovani) 

2. Pošlete datum a čas, kdy došlo k výpisu 

Parametry výpisu 

Pacient  

Druh dokladu Občanský průkaz 

Číslo dokladu 111112149 

Filtr  

Datum od 23.11.2021 

Datum do 25.11.2021 

Nemoc A34 

 

 


