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Legislativní vývoj 

Povinnost elektronické preskripce 

• zákon č. 70/2013 Sb. 

• publikován 19.3.2013 

• s účinností od 1.1.2015 

 

• zákon č. 255/2014 Sb. 

• publikován 19.11.2014 

• s účinností od 1.1.2018 

 



Legislativní vývoj 

Povinnost připojení na Internet 

• elektronická preskripce 

• s účinností od 1.1.2018 

• elektronická evidence tržeb 

• s účinností od 1.3.2018 

• elektronická kontrola padělků léků 

(směrnice EU) 

• s účinností od 9.2.2019 



Národní strategie 

„Zarážející až paradoxní je navíc fakt, že 

všechny níže uvedené body jsou též 

součástí dokumentu Národní strategie 

elektronického zdravotnictví, které nejprve 

schválil ministr zdravotnictví v dubnu 2016 

a následně v listopadu 2016 i Vláda ČR 

(příslušná pasáž k elektronické preskripci je 

v dokumentu NSeZ na str. 70-74).“ 



Národní strategie 

www.nsez.cz 

• schválena usnesením vlády ČR ze dne 

28.11.2016 č. 1054 

• první etapa – od 1.1.2018 

• druhá etapa – od 1.1.2020 
• „Druhá etapa již bude realizovat plnohodnotný systém 

elektronické preskripce, umožňujících realizaci všech 

typů receptů, výměnu receptů v přeshraničním styku, 

existenci dlouhodobého záznamu elektronických receptů 

pacienta (integrovaného do elektronického záznamu 

pacienta přístupného pacientovi).“ 

http://www.nsez.cz/


„Harmonizující vyhláška“ 

„Zásadní body, které měly buď být splněny, 

nebo měly být součástí harmonizující 

vyhlášky: …“ 



„Harmonizující vyhláška“ 

Zákonné zmocnění: 
• „způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště 

elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům, 

• Postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů 

a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky 

s centrálním úložištěm elektronických receptů, 

• způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři 

centrálnímu úložišti elektronických receptů, 

• způsob evidence elektronických receptů, včetně evidence 

elektronických receptů, na které byly léčivé přípravky již vydány, 

• situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě 

vždy přípustné, a 

• způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné 

podobě.“ 



eRecept 

„1. oproti současnému systému výrazně 

zjednodušená aktivace eRp na základě 

registru zdravotnických pracovníků 

(e-podpis je příliš těžkopádný, drahý 

a administrativně náročný a systém 

registrování do SÚKL je širokou – nejen 

zdravotnickou – veřejností prakticky 

nepoužitelný)“ 



eRecept 

Jak získat zaručený elektronický podpis? 

• Česká pošta - PostSignum (975) 

• eIdentity 

• První certifikační 

 

• cena (ČP) – 396 Kč vč. DPH / 1 rok 

• poskytovatel obdrží 1,70 Kč za položku 

na eReceptu 

• doba vyřízení – cca 15 minut 



eRecept 

„2. stanovení jasných pravidel pro zachování 

trvalé dvoukolejnosti elektronických 

a papírových receptů, aby v případě 

problémů nedošlo k ohrožení péče 

o nemocné,“ 

 

Dvoukolejnost není dovolena zákonem! 



eRecept 

„3. ekonomická i administrativní výhodnost 

pro všechny účastníky,“ 

 

Ekonomická výhodnost: 

• vstupní náklady 

• provozní náklady 

• vše od SÚKL za 0,- Kč 

• zaručený e-podpis – 400-500 Kč 

• výnosy z v.z.p. – 1,70 Kč za položku 



eRecept 

„4. podpora pokrytí vysokorychlostním 

internetem všech míst, kde je poskytována 

lékařská péče, tak aby mohl být eRp 

vystavován v reálném čase,“ 

 

Není kompetencí Ministerstva zdravotnictví! 

 

Výpadek Internetu důvod pro vystavení 

listinného receptu. 



eRecept 

„5. dostatečné vytestování, a zatížení systému 

před faktickou povinností,“ 

 

SÚKL provedl dostatečně robustní 

zátěžové testy! 



eRecept 

„6. funkčnost lékového záznamu.“ 

 

2. fáze zavedení eReceptu – nejpozději 

od 1.1.2020 v souladu s Národní strategií 

elektronizace zdravotnictví: 

• nutná změna zákon 

• soulad s GDPR – ochrana osobních 

údajů – od 25.5.2018 

• přístup pacienta možný již dnes 



Vyhláška k eReceptu 

Kdy je přípustný recept v listinné podobě? 

• recepty na léčivé přípravky obsahující 

omamné látky nebo psychotropní látky 

• žádanky 

• recepty na léčivé přípravky vystavené 

„smluvním lékařem“ poskytujícím zdravotní 

služby sobě, manželovi, rodičům, 

prarodičům, dětem, vnukům 

a sourozencům 



Vyhláška k eReceptu 

Kdy je přípustný recept v listinné podobě? 

• žádanka a recept na humánní léčivé 

přípravky, které předepisuje veterinární 

lékař při poskytování veterinární péče 

• recept na léčivý přípravek předepsaný 

v rámci klinického hodnocení 

• recept, který je určen pro uplatnění v jiném 

členském státě Evropské unie 



Vyhláška k eReceptu 

Kdy je přípustný recept v listinné podobě? 

• činnosti v rámci zdravotnické záchranné 

služby 

• poskytování odborné první pomoci 

• poskytování zdravotní péče ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta 



Vyhláška k eReceptu 

Kdy je přípustný recept v listinné podobě? 

• z prokazatelných objektivních technických 

důvodů není možné vystavit lékařský 

předpis v elektronické podobě 

• výpadek elektrické energie 

• výpadek internetového připojení 

• výpadek informačního systému předepisujícího 

lékaře 

• výpadek služeb webového rozhraní centrálního 

úložiště 


