
Strana 1 ze 2 
 

 

 

Doporučení výrobcům SW pro lékaře, lékárníky 
a zdravotní pojišťovny 

 

Číslo doporučení 11/2022 

Datum vydání 12.8.2022 

Název Zadávání šarže při založení záznamu očkování 

 

Více SÚKL kódu k jedné očkovací látce 
Očkovací látka proti danému onemocnění (onemocněním) může mít více SÚKL kódů. Číslo šarže se 

váže ke konkrétnímu SÚKL kódu.  

Příklad: 

Očkovací látka FSME-IMMUN má tyto SÚKL kódy (k 9.8.2022): 

 

SÚKL kód Název 

0215948 FSME-IMMUN 

0215949 FSME-IMMUN 

0215950 FSME-IMMUN 

0215951 FSME-IMMUN 

0215956 FSME-IMMUN 

0215957 FSME-IMMUN 

0215958 FSME-IMMUN 

0215959 FSME-IMMUN 

0218852 FSME-IMMUN 

0218853 FSME-IMMUN 

0218854 FSME-IMMUN 

0218855 FSME-IMMUN 

0218856 FSME-IMMUN 

0218857 FSME-IMMUN 

0218858 FSME-IMMUN 

0218859 FSME-IMMUN 

 

Pokud uživatel zadá šarži očkovací látky, která patří jinému SÚKL kódu než zvolenému, vrátí se tvrdá 

chyba a záznam očkování se nevytvoří. Uživatel musí vždy zadávat číslo šarže, které patří danému 

SÚKL kódu. 

 

Řešení v systému eRecept (modul eOčkování), když uživatel zadá šarži, která je 

propuštěná k jinému SÚKL kódu 
 

Příklad: 
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Očkovací látka FSME-IMMUN se SÚKL kódem 0215948 má tyto šarže: FA7418, EW3696, VNR1T11E 

atd. 

Očkovací látka FSME-IMMUN se SÚKL kódem 0203217 má tyto šarže: VNR1T08D, VNR1S11D, 

VNR1R10E atd. 

Pokud uživatel při vytvoření záznamu očkování zadá SÚKL kód 0215948 a šarži VNR1T08D, která patří 

SÚKL kódu 0203217, záznam očkování se nezaloží, systém vrátí tvrdou chybu: 

C047 - Požadována neproveditelná operace. Zadaná šarže neexistuje pro očkovací látku 0215948 - 

FSME-IMMUN. Vámi zadaná šarže je pro očkovací látku s kódem 0203217. U registrovaných 

očkovacích látek musí šarže odpovídat existují šarži pro danou očkovací látku! Opravte šarži 

Systém eRecept v chybovém hlášení napíše uživateli informaci, k jakému SÚKL kódu zadaná šarže 

patří. Uživatel může následně provést opravu SÚKL kódu (očkovací látky) a provést znovu založení 

záznamu očkování. 

 

Předvyplnění očkovací látky (SÚKL kódu) dle zadané šarže 
Číslo šarže je jednoznačně definované pro každý SÚKL kód. Je tedy možné, aby uživatel zadal nejprve 

číslo šarže a na základě zadaného čísla šarže software uživatele předvyplní danou očkovací látku 

(SÚKL kód). 

 

Příklad – SÚKL webová aplikace pro profesionály: 

 

1) Uživatel při založení záznamu očkování nejprve zadá šarži očkovací látky 

 



Strana 3 ze 2 
 

 

2) Systém po zadání šarže automaticky předvyplní očkovací látku 

 

 

Pokud uživatel používá vlastní software, je realizace této funkcionality na výrobci daného softwaru. 

 


