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Současný stav

2eRecept – současný stav

▪ 30. března 2016 nasazení 1. etapy náhradního systému pro 
elektronický recept do ostrého provozu

▪ 30. května 2016 nasazení 2. etapy náhradního systému 
pro elektronický recept do ostrého provozu
včetně opakovacího eReceptu

▪ Aktuálně pracuje systém ve stejném rozsahu jako na podzim 
roku 2015

▪ V listopadu 2016 bylo vystaveno 222 522 eReceptů, což je 
nejvíc od začátku fungování systému, denní počet již stabilně 
překračuje 12 tisíc vystavených eReceptů



VZ na Informační systém e-Recept 

3eRecept – VZ

▪ 30. června 2016 - zveřejněna VZ na IS e-Recept

▪ předmět VZ - vývoj, dodání a implementace IS e-Recept a poskytování 
servisní podpory tohoto systému po dobu 4 let (IS zahrnuje Centrální 
úložiště elektronických receptů a Registr pro léčivé přípravky 
s omezením a další komponenty)

▪ 24. srpna 2016 – ukončení přijímání nabídek

▪ 2. listopadu 2016 – rozhodnutí o nevhodnější nabídce

▪ 5. prosince 2016 – uplynuly veškeré zákonné lhůty pro podání námitek

▪ 16. prosince 2016 – podpis smlouvy s vítězným uchazečem Solitea
Business Solutions, s.r.o.



Harmonogram dodání IS e-Recept
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▪ Harmonogram postupu elektronizace zdravotnictví je závislý 
na znění současné legislativy. 

▪ Z něho vyplývá, že dle § 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
a dále pak ve vyhlášce 54/2008 Sb., o způsobu předepisování 
léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu 
a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude od 1. 1. 2018 používání 
elektronických receptů povinné.

▪ Harmonogram nemůže zohledňovat případné legislativní 
změny, které by byly účinné od 1. 1. 2018 či před tímto 
datem. 

eRecept – IS



Specifikace Informačního systému e-Recept
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Připravované řešení bude:

▪ plně respektovat současné znění legislativy pro všechny 
realizované funkcionality, zajistí realizaci maximálního rozsahu 
požadovaných funkcionalit v rámci platných zákonů;

▪ plně respektovat již existující systémy eGovernmentu a využije 
je v maximální možné míře;

▪ modulární otevřený systém, který bude připraven 
odpovídajícím způsobem reagovat na případné změny 
legislativy a zprovozňování nových systémů v rámci státní správy 
a zejména v oblasti eHealth.

eRecept – IS



DOTAZY ??
Děkuji za pozornost
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