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Co je eRecept

• eRecept je Rp vystavený v elektronické podobě uložený do CÚeR

• 1. 1. 2018 vznikla povinnost předepisovat recepty pouze 
elektronicky (§ 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhlášky 54/2008 Sb.)

• v souladu se ZoL SÚKL zřizuje a provozuje CÚeR, které je NBÚ 
zařazeno mezi kritické systémy. Na CÚeR se vztahuje zákon                    
o kybernetické bezpečnosti, přísná bezpečnostní pravidla i ochrana 
osobních data z pohledu GDPR 
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Proč eRecept? Přináší řadu výhod …

pro pacienta
• vyšší míra bezpečí při výdeji léku
• vyšší komfort pro pacienta – možnost předepsání eR bez návštěvy 

ordinace a výběr předání identifikátoru vč. mobilní aplikace
• přehled o léčivých přípravcích, které byly vydány 

pro lékaře 
• možnost ověřit si, zda si pacient lék vyzvedl a který lék byl vydán 
• jednodušší předání receptu chronickým pacientům
• přehled o všech předepsaných a vydaných eReceptech
• zamezení odcizení papírových receptů a jejich zneužití
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Proč eRecept? Přináší řadu výhod …

pro lékárníka
• nižší riziko pochybení – eR nelze vyplnit neúplně nebo nečitelně  
• snížení administrativní zátěže kladené papírovými recepty 
• eRecept není možné zfalšovat
• jednodušší retaxace
• není třeba vystavovat výpis při částečném výdeji Rp

pro všechny
• podpora rozhodování pacienta, lékaře a lékárníka při optimalizaci 

farmakoterapie zejména s cílem odstranit možné lékové interakce 
• efektivní kontrola receptů vystavených na konkrétního pacienta 
• možnosti lepšího sledování výdajů za léky
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eRecept v evropských souvislostech

• eHealth je pro EU prioritou, zavedení elektronizace 
v členských zemích podporuje již od roku 2004 

• EU směřuje k vzájemné spolupráci národních eHealth projektů                
a možnost elektronické přeshraniční výměny informací 

• z pohledu legislativy EU je pro ČR nejdůležitější směrnice 
2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční, ze které 
vyplývá, že členské státy musí zabezpečit výměnu zdravotních 
záznamů v rámci EU 

• eRecept je základním předpokladem pro rozvoj eHealth ve 
smyslu sdílení zdravotnických dat 
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Projekt přeshraniční ePreskripce/eDispenzace

• SÚKL reaguje na výzvu EU o přeshraniční 
zdravotní péči

• Cílem je vytvoření, testování a nasazení služby 
přeshraniční epreskripce

• Realizace 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
• EU hradí 75 % nákladů

V případě států 
využívajících tuto 

služby bude možné  
vyzvednout eR

v zahraničí
Projektový partner: 
Kraj Vysočina
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Čeští pacienti elektronizaci zdravotnictví vítají

Zdroj: https://www.euro.cz/
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Identifikátor eReceptu a 4 způsoby jeho předání

2. SMS                         4. mobilní aplikace

1. papírová průvodka

3. email
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Vystavování „papírových“ receptů?

Papírový recept je vystavován *)
• na omamné a psychotropní látky (na modrý pruh)

• pokud jde o žádanku

• v případě poskytování zdrav. služby  „smluvním lékařem“ sobě a blízkým 

• na humánní léky předepisované při poskytování veterinární péče

• na lék předepsaný v rámci klinického hodnocení

• na lék,  který bude uplatněn jiném členském státě EU

• při službě poskytované zdravotnickou záchrannou službou

• při poskytování odborné první pomoci

• při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta

• pokud není z prokazatelných důvodů možné vystavit eRecept

*) Jednotlivé situace vyjmenuje vyhláška připravená MZ ČR 
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Počet vydaných a předepsaných eReceptů (stav  k 9. 6. 2018) 

Celkem předepsáno: 25,23 mil.  Celkem vydáno: 23,73 mil.  
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Počet vydaných a předepsaných eR podle dnů
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Elektronické doručení identifikátoru 

Leden 2018:   17 tis. e-mail a   18 tis. SMS   
Květen 2018:  44 tis. e-mail a 208 tis. SMS
Celkem I. až VI.: 169 tis. e-mail a 649 tis. SMS  



STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
www.epreskripce.cz

14

12.6.2018

Počet aktivních subjektů  
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Nasazení nové verze eReceptu 8. 6. 2018

Přidání kontrolních mechanismů, 
které usnadní vyplnění údajů 
nutných pro správné vydání 
a vyúčtování eR pojišťovnou

Doplnění dalších funkcionalit eR, které              
vzešly z diskuse s odbornou veřejností                 
a vývojáři lékárenských softwarů
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Před nasazením nové verze eReceptu
19. 4. 2018 – dodavatelé lékařských a lékárenských SW byli informováni o nové 

verzi

21. 5. 2018 – dodavatelé na webu epreskripce.cz informováni, že je nová verze 
nasazena v testovacím prostředí

5. 6. 2018 – připomenutí nasazení do produkčního prostředí dodavatelům SW

7. 6. 2018 – informace dodavatelům, že následující den bude nasazena nová verze

8. 6. 2018 – informace na stránkách ePreskripce a Twitter 
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Call centrum eReceptu

Provozní doba Call centra je pondělí až pátek od 7:00 do 19:00

800 900 555



STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
www.epreskripce.cz

18

12.6.2018

Nové kontrolní mechanismy

• kontrola formátu čísla pojištěnce s měkkou chybou 

• kontrola na IČP 8 nul u hrazených eRp s tvrdou chybou

• kontrola na platný telefon lékaře s měkkou chybou

• kontrola na povinnost uvedení kódů konopí ve složkách u 
výdejů, pokud měl předpis kód konopí ve složkách s tvrdou 
chybou

• kontroly možnosti úhrad (základní a zvýšená) u předpisu 
včetně využití číselníku SCAU

• kontrola na povinnou dg u zvýšené úhrady, VILP a LIM E/L 
ve SCAU
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Doplnění funkcionalit

• doplněn počet opakování do PDF průvodky a párování 
výdeje s předepsanými položkami

• rozšíření textů chybových hlášek týkajících se jednotlivých 
položek

• druh pojistného vztahu 1až 4 – možnost vložení kódu pro 
evropské pojištěnce

• samostatná služba pro aktivní deblokaci předpisu                       
(po načtení v lékárně)

• možnost zpětného provedení výdeje, pokud je předpis              
ve stavu PRIPRAVOVANO

• doplnění možnosti storna a vytvoření kopie eReceptu                   
v mobilní aplikaci lékaře
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Ocenění eReceptu

Český zavináč 2018 

za realizaci projektu 

eRecept 

21. ročník konference 

ISSS/V4DIS

9. až 10. dubna 2018 

Hradec Králové 
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www.epreskripce.cz

e-mail: erecept@sukl.cz
call centrum eReceptu: 800 900 555

http://www.epreskripce.cz/
mailto:erecept@sukl.cz
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Na webu www.mzcr.cz

http://www.mzcr.cz/
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Děkuji Vám za pozornost!


