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Dokumentace

• Verze 201704A byla aktualizována jako „201704A update“ a publikována v 
KC
• Telefon předepisujícího nyní nemá při založení a změně předpisu omezení pouze na 

čísla
• ID dokladu při zrušení je nyní povinné i dle XSD – při neuvedení se vracela chyba I004
• Enumy nemají v XSD uveden „strip whitespace“
• Započitatelný doplatek u vydávané položky (Doklad.VLP. 

Uhrada.ZapocitatelnyDoplatek) může být 0
• Nové kontroly C019, D024, D025, D026, L003, L060
• Úprava kontroly L056 – volnější kontrola telefonu pacienta
• Drobné úpravy textu u stávajících kontrol pro vyšší srozumitelnost
• Doplněny vzorové příklady pro změnu a zrušení předpisu
• Aktualizace dokumentace zpráv (zejména informace o identifikátorech)



Změny plánované do budoucna

• Přidat ID_LP_ERP do zkrácené informace o výdeji při načtení předpisu

• Přidat do výdeje informaci o pořadí výdeje na opakovací předpis (a 
poskytovat ji také ve zkrácené informaci o výdeji)

• Šarži u složek IPLP změnit na nepovinnou (nyní je nutné uvádět nuly)

• Přidat označení účinných látek ve složkách pro možnost zkontrolovat 
taxu laborum (požadavek ZP)

• Doplnění kontrol



Alternativní možnost stahování výdejů

• Jako alternativa k webové službě volané mimo pracovní dobu bude přidána 
možnost stahovat si informace o výdejích a jejich položkách v dávkových 
CSV souborech (HTTP file download)

• Na základě požadavku budou připraveny soubory (výdeje a položky) ke 
stažení pro kombinaci lékař/pracoviště/den (všechny výdeje založené nebo 
změněné daný den na předpis daného lékaře z daného pracoviště)

• O připravení souborů lze požádat předem, ale zpracování proběhne v noci
• v úterý bude možné zaslat požadavek na vytvoření souboru za úterý, který bude 

zařazen do fronty a zpracován v noci na středu, takže ve středu ráno může SW lékaře 
stáhnout dávkový soubor

• Retence vytvořených souborů bude upřesněna (předpokládáno 3 
kalendářní dny)



Rollout plan

• Do konce června budou zveřejněny provozní URL (bez „-test“)

• Na provozních URL budou 3.7.2017 zpřístupněny služby pro lékaře i 
lékárníky

• Bude dočasně zablokována možnost založit nový předpis do doby, než 
poskytovatelé lékárenského SW potvrdí nasazení 

• Předpokládáme povolení možnosti vystavování nových předpisů v 
novém řešení kolem poloviny července



Proces registrace SW

• Popis procesu

• Popis požadavků

• Předpokládané zveřejnění – 15.7. (proces), 31.7. (testovací scénáře)

• Registrační proces – od 1.8.2017



RLPO

• Další verze bude implementovat logiku kontrol RLPO

• Při nasazení nové verze dojde k promazání databáze RLPO i CÚeR

• Budou rozeslány nové identifikátory testovacích eRp



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 koncem července (zkušenosti z provozu, registrace)




