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Jak to funguje? 

CÚeR 
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Aplikace 
 APLIKACE PRO LÉKAŘE 

 Lékař primárně pracuje ve svém SW od některého z dodavatelů 

 Aplikace SÚKL pro lékaře slouží k vytváření elektronických receptů a odesílání 
do Centrálního úložiště elektronických receptů 

 V aplikaci lze vyhledávat založené eRecepty a zobrazit detail eReceptu včetně 
výdejů provedených na eRecept 

 Webová aplikace je dostupná na adrese: 
https://lekar.erecept.sukl.cz 

 Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL 

 Pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí 
chybové hlášení 

 Pro předepsání je potřeba podpisový certifikát 

 
 

 

https://lekar.erecept.sukl.cz/
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Aplikace 
 APLIKACE PRO LÉKAŘE 

 Mobilní aplikace pro lékaře je alternativou k webové aplikaci, pro její využívání 
je nutné mít nainstalovaný podpisový i přístupový SSL certifikát 

 Aplikace je aktuálně dostupná ke stažení pro operační systém Android 

 

 Návody pro práci s aplikací (www/mobilní): 
https://www.epreskripce.cz/webova-mobilni-aplikace-pro-praci-s-cuer-lekar 
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Aplikace 
 APLIKACE PRO PACIENTY 

 Aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických 
receptů, které byly danému pacientovi předepsány a u kterých došlo ke 
ztotožnění pacienta vůči ROB 

 V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept 

 Důležitou funkcí webové aplikace je nastavení účtu pro mobilní aplikaci 

 Webová aplikace je dostupná na adrese: 
https://pacient.erecept.sukl.cz 

 Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-
pro-pacienta-videonavod 

 Návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu: 
https://www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-
aktivaci-uzivatelskeho-pristupu 
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Aplikace 
 APLIKACE PRO PACIENTY 

 Mobilní aplikace pro pacienta je alternativou k webové aplikaci, pro její 
používání je nutné mít funkční webovou aplikaci pacienta a provést v ní 
potřebná nastavení pro mobilní aplikaci. 

 Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systém Android a iOS 

 Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-
pro-pacienta-videonavod 

 Návod na nastavení mobilní aplikace eRecept pro operační systém iOS: 
https://www.epreskripce.cz/jak-nastavit-mobilni-aplikaci-erecept-pro-
operacni-system-ios-apple 
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Aplikace 
 APLIKACE PRO LÉKÁRNÍKY 

 Primárně lékárník pracuje ve svém SW od některého z dodavatelů 

 Aplikace pro lékárníky od SÚKL slouží, v souladu s vyhláškou 415/2017 Sb., 
k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů  

 Webová aplikace je dostupná na adrese: 
https://lekarnik.erecept.sukl.cz 

 Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL 

 Pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí 
chybové hlášení 
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Aplikace 
 APLIKACE PRO LÉKÁRNÍKY 

 Mobilní aplikace pro lékárníky je alternativou k webové aplikaci, pro její 
využívání je nutné mít nainstalovaný podpisový i přístupový SSL certifikát 

 Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systém Android a iOS 

 

 Návody na používání aplikací (www/mobilní): 
https://www.epreskripce.cz/webova-mobilni-aplikace-pro-praci-s-cuer-
lekarnik   
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Praktická ukázka 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

www.epreskripce.cz 
Call centrum eReceptu: 800 900 555 
e-mail: erecept@sukl.cz  


