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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

18. července 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesli následující 

dotazy: 

Aktuálně v našich lékárnách řešíme otázku zpracování listinných receptů vystavených v 

jiném členském státu EU. Rádi bychom postavili na jisto otázku, zda lékárník má 

povinnost takový listinný recept, na který byl uskutečněn výdej, převést do elektronické 

podoby podle § 81g odst. 6 zákona o léčivech, tj. digitalizovat? A pokud tuto povinnost 

má, bude mu náležet úhrada za provedení úkonu digitalizace, pokud dojde ke ztotožnění 

pacienta (aktuálně ve výši 12 Kč dle vyhlášky č. 268/2019 Sb.)? 

Uvádíme následující: 

 

S ohledem na svůj primární účel, tedy zajištění úplnosti lékového záznamu pacienta, má 

provedení digitalizace listinného receptu smysl v případě, kdy byl občanovi ČR vystaven 

listinný recept v jiném členském státě EU. V případě, že by se jednalo o léčivý přípravek, 

který je poskytovatelem lékárenské péče (lékárnou) vykazován příslušné zdravotní 

pojišťovně, pak by výkon měl být uhrazen. V případě léčivého přípravku, který není 

lékárnou vykázán zdravotní pojišťovně, se domníváme, že takový výkon by uhrazen 

nebyl, neboť by nebylo možné provázat s receptem. Lékárna v takovém případě na 

základě údajů uvedených na receptu ani nedisponuje informací o zdravotní pojišťovně 

pacienta. Nicméně doporučujeme se s touto specifickou otázkou obrátit přímo na 

příslušnou zdravotní pojišťovnu. 

 

V případě uplatnění listinného receptu vystaveného v jiném členském státě EU cizímu 

státnímu příslušníkovi v ČR digitalizace svůj základní účel nenaplňuje a nevidíme důvod 

k nutnosti jejího provedení. 

 

 

 

S pozdravem 
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Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
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