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Od 1. 6. 2020 bude mít pacient možnost předat seznam všech svých identifikátorů eReceptů k výdeji 

v lékárně formou předložení strojově čitelného dokladu totožnosti – primárně občanského průkazu. 

Na základě předloženého dokladu pacienta (občanský průkaz, pas) bude moci lékárník získat seznam 

všech vydatelných eReceptů daného pacienta. Výdej léčivých přípravků bude dále probíhat 

standardním způsobem na základě získaných identifikátorů eReceptů. 

Původní možnost provést výdej na základě jednotlivých identifikátorů eReceptů zůstává samozřejmě 

zachována v plném rozsahu. Bude pouze na volbě pacienta, zda si vyzvedne svoje léky na základě 

jednotlivých identifikátorů či použije občanský průkaz nebo pas. 

Princip řešení 

Princip řešení je založen na využití čísla dokladu (OP nebo pasu) pro identifikaci a ztotožnění pacienta 

a načtení jemu přidělených identifikátorů eReceptů. Načtení čísla OP je možné provádět strojově a 

bezkontaktně načtením čárového kódu na zadní straně OP. 

Popis procesu 

1. Pacient přijde do lékárny a předloží svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 

2. Lékárník zadá typ dokladu – doporučujeme přednastavit OP a: 

a) načte prostřednictví čtečky, která musí být nastavena pro čtení čárových kódů, čárový kód 

(nachází se na zadní straně občanského průkazu). 

 

 

OP s čipem 



 

OP se strojově čitelnými údaji 

b) opíše číslo dokladu (nachází se na přední straně občanského průkazu, pasu). 
 

 

OP 
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3. Lékárník provede potvrzení. 

4. Systém eRecept provede ztotožnění pacienta na základě daného dokladu 

a) Pokud ztotožnění pacienta nebude úspěšné, poskytne systém eRecept informaci, že 

pacienta nebylo možné ztotožnit a není tedy možné zobrazit seznam eReceptů k výdeji. 

Jedná se o tvrdou chybu: „Dle čísla dokladu nebylo možno identifikovat osobu, přehled 

předpisů není odeslán. Ověřte, že doklad totožnosti je občana České republiky a je platný.“ 

b) Pokud bude ztotožnění úspěšné, poskytne systém eRecept základní údaje pacienta (jméno, 

příjmení a datum narození) a seznam identifikátorů eReceptů, na které je možné provést 

vydej. Pokud se nezobrazí žádný eRecept, bude poskytnuta informace, že daný pacient 

nemá žádný eRecept, na který lze provést výdej. 

5. Lékárník provede výdej standardním způsobem. 

 

Technické řešení 

Řešení je realizováno pomocí nové webové služby pro načtení seznamu identifikátorů vydatelných 

eReceptů. Technický popis služby je součástí technické dokumentace. 


