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Návod – žádost o povolení předepisování léčebného konopí 
 

Předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP) s obsahem konopí pro léčebné 

použití je umožněno lékařům s příslušnou specializovanou způsobilostí. 

Žádost je určena lékařům, kteří již disponují přístupem k IS eRecept a nově chtějí předepisovat léčebné 

konopí. Dále je určena lékařům, kteří chtějí rozšířit předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné 

použití pro další svou specializovanou způsobilost. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Podání žádosti vyžaduje platný elektronický podpis (osobní kvalifikovaný certifikát) v požadovaném 

formátu. Před vyplněním formuláře si, prosím, přečtěte návod „Jak správně podepsat elektronické 

formuláře IT systémů SÚKL“. (Odkaz naleznete ZDE). Vyhnete se tak opakovanému vyplňování 

formuláře. 
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Výběr žádosti 
Na webových stránkách https://pristupy.sukl.cz v sekci: „Žádosti o přístup k IT systémům SÚKL“ zvolte 

dlaždici „Předepisování léčebného konopí“ a klikněte na ni. (Viz obrázek č. 1) 

 

 

(Obrázek č. 1) 

Ověření žadatele v Externích Identitách 
Systém ověří, zda Vám již byly přiděleny přístupové údaje k IS eRecept pro zdravotníka lékaře. Pokud 

ano, umožní Vám podat žádost. POZOR: Zde uvedené údaje již dále nemůžete změnit! (Viz obrázek č. 2) 

 

https://pristupy.sukl.cz/
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(Obrázek č. 2) 

Formulář žádosti 
Povinná pole jsou označena *. Pokud nebudou vyplněna, nebude možné žádost podat.  

(Viz obrázek č. 3) 

 

(Obrázek č. 3) 
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• Žadatel – lékař: Rekapitulace Vašich identifikačních údajů; 

• Specializace: Vyberte specializovanou způsobilost, v jejímž rámci chcete předepisovat IPLP 

s obsahem konopí pro léčebné použití. Můžete vybrat několik specializovaných způsobilostí. 

SÚKL následně ověří Vámi uváděnou specializovanou způsobilost dotazem k Institutu 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ); 

• Kontaktní údaje: Vyplňte svou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslána notifikace o 

stavu a vyřízení Vaší žádosti. Jedná se o nepovinný údaj; 

• Prohlášení žadatele, Pravidla pro nakládání s přístupovými údaji k systému eRecept, Informace 

o zpracování osobních údajů: Důkladně si pročtěte uvedené texty. Například při nedodržení 

Pravidel s nakládáním s přístupovými údaji Vám je může Státní ústav pro kontrolu léčiv 

zablokovat. 

Podepsání a odeslání formuláře 
Podepsání formuláře se provádí elektronickým podpisem (osobním kvalifikovaným certifikátem). 

Podepisujete buď certifikátem uloženým na Vašem počítači, nebo uloženým na čipové kartě či USB 

tokenu. (Viz obrázek č. 4) 

 

(Obrázek č. 4) 

Formulář nelze podepsat, pokud nejsou vyplněna všechna povinná pole.  

Podepsáním formuláře dojde k odeslání (podání) žádosti. Systém Vám sdělí číslo žádosti, které si 

poznamenejte. Jeho prostřednictvím si můžete ověřit stav Vaší žádosti (Sekce „Žádosti o přístup“ – 

dlaždice „Ověření stavu podané žádosti“). 

Pokud chcete podat žádost a dosud nevlastníte elektronický podpis, nebo není z technického důvodu 

možné formulář podepsat, můžete žádost zaslat v tzv. off-line režimu: 

• Elektronicky: Formulář převedete do formátu PDF (viz tlačítko v pravém spodním rohu) a 

odešlete: 

o Prostřednictvím Informačního systému datových schránek (IS DS) a to z Vaší vlastní 

datové schránky fyzické osoby (případně fyzické podnikající osoby) do datové schránky 

SÚKL (ID DS SÚKL: qwfai2m). Formulář v tomto případě nemusíte elektronicky 

podepsat; 

• Písemně: Formulář vytiskněte (viz ikona tiskárny v pravém spodním rohu formuláře). Žádost 

musí být podepsána žadatelem a podpis musí být úředně ověřený. Písemnost zašlete na 

adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. 
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Předepisování IPLP s obsahem léčebného konopí 
Pokud IPVZ potvrdí Vámi uváděnou specializovanou způsobilost, dojde k jejímu nastavení u Vaší 

identity zdravotníka lékaře v EI. V případě, že byl vyplněn kontaktní údaj, odešle Vám systém o této 

skutečnosti notifikaci. Nastavené specializované způsobilosti si můžete zkontrolovat po přihlášení do 

PEI na kartě „Specializace“. (Viz obrázek č. 5) 

 

(Obrázek č. 5) 

Samotné předepisování se provádí v lékařských či nemocničních systémech. (Případně prostřednictvím 

aplikace pro lékaře SÚKL.) Uživatelé nemusí nic měnit nebo nastavovat ve svých SW. Systém umožní 

předepisování ihned po nastavení specializované způsobilosti lékaře. 


