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Řešené problémy

• Na straně SW LEK
• Chybné použití namespace

• Použití staré dokumentace z webu sukl.cz namísto KC

• Chyby proti XSD

• Na straně centra
• Problém při načítání dokladů po změně

• Chyba při načítání číselníku chyb

• Výpadky databázového spojení



Release plan

• V neděli 15.5.2017 bude nasazena nová verze aplikace 1.0.0.RC3

• Bude implementovat rozhraní 201703A = změní se XSD a namespace

• Dokumentace bude zveřejněna na nástěnce KC

• Budou rozeslány nové identifikátory testovacích eRp (budou doplněny 
zrušené doklady)

• URL se nemění



Plánované úpravy rozhraní

• Formát telefonu bude upraven na mezinárodní formát

• Autorizační ID u změny a zrušení nebude povinné pokud bude požadavek 
od zakladatele dokladu

• Možnost uvádět vícenásobné šarže, EAN a sériové čísla při výdeji v jedné 
položce

• Chyba proti XSD bude obsahovat podrobnosti v elementu detail

• Úpravy související s revizemi (číslo žádanky k položkám)

• Úpravy vyžádané ZP – doplnění cen do výdejů IPLP s kontrolou součtu, 
datumčas založení výdeje do seznamu výdejů, telefon na vydávajícího, …

• Nové služby (vytvoření průvodky, stažení nových výdejů lékařem, …)



Nové kontroly

• LP předepsaný jako nehrazený nemůže být vydaný s úhradou

• Nelze se dotazovat zároveň ID podáním i ID dokladu

• Odbornost bude povinná v případech předepsání léčiva s 
preskripčním omezením

• Ověřování dalších hodnot v číselníku (cesty podání, …)



K diskuzi

• Revizní činnost – namísto stavu KE_SCHVALENI bude vyžadováno číslo 
žádanky a předepisovat se bude až po schválení ?

• Proč stále měníme namespace

• Postup ztotožňování proti ROB

• Ignorace oddělovačů (mezer) v identifikátoru dokladu pokud budou 
omylem poslány a nebo specifická chyba?



Plánované možnosti komunikace s 
dodavatelem CÚeR
• workshopy pro výrobce SW LEK

• primární kontakt přes helpdesk Kontaktního centrum pro výrobce SW 
LEK – k vyřešeným incidentům v KC lze přidávat doplňující zprávy

• Dokumentace bude zveřejňována na nástěnce KC

• Identifikátory testovacích eRp jsou rozesílány na emailové adresy 
registrované na SÚKLu (požadavek na přidání adresy je nutné zaslat 
na erecept@sukl.cz)

• Další webinář ?




