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 Lekis pro Windows - změny k 1. 1. 2020 
 

V souvislosti s legislativními změnami dochází v LpW k 1. 1. 2020 (od verze 2019.3.2.11 a vyšší) k následujícím 

úpravám: 

1. FMD – karanténa 

2. Změna výše signálního výkonu 

• Změna konfigurace (v noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 bude provedena automatická změna 

v konfiguraci) 

3. Úprava cenotvorby u IPLP a změna započitatelného doplatku 

4. Digitalizace listinného receptu a ztotožnění pojištěnce 

5. Konopné IPLP 

6. Hlášení opiátů na SÚKL 

7. Taxa laborum 

• Aktualizace hodnot v číselníku (v noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 bude provedena automatická 

aktualizace číselníku TL) 

■ FMD – karanténa v LpW 
S odkazem na vyjádření ministra zdravotnictví a ČLnK k ověřování pravosti léčiv od 1. ledna 2020 (https://lekarnici.cz/) 

a našeho doporučení (https://www.lekis.cz/novinky/doporuceni-pro-uzivatele-informacniho-systemu-lekis-pro-

windows-overovani-fmd-kodu/) doporučujeme všem vydávajícím od 1. 1. 2020 ověřovat každý FMD kód při výdeji. 

V případě vzniklého Alertu, doporučujeme zkontrolovat balení přípravku a v případě, že expedující nebude mít 

pochybnost o pravosti léčiva, tak přípravek vydat.  V opačném případě zařadit balení do karantény. Neověřováním 

FMD kódů na HUBu při výdeji hrozí lékárně jednoznačně likvidační pokuta (a to i při částečném neplnění, tzn. 

skutečně se musí ověřit každé balení zvlášť). 

 

Tzv. karanténu upravuje zákon o léčivech (§ 89, odst. 4), který v případě alertu vzniklého při ověření FMD kódu 

umožňuje držiteli registrace ve lhůtě 14-ti dnů opravit stav FMD kódu v HUBu. Pokud ani po uplynutí 14-ti 

kalendářních dnů od prvního neúspěšného ověření ochranných prvků nebo vyřazení jedinečného identifikátoru 

k opravě stavu FMD kódu na HUBu nedojde může být LP vrácen dodavateli. K léčivému přípravku, který je dodavateli 

vracen, se připojí dokumentace prokazující důvod vrácení léčivého přípravku, a to pro nemožnost ověření ochranných 

prvků nebo vyřazení jedinečného identifikátoru. Dodavatel takového léčivého přípravku je povinen jej převzít zpět. 

 

■ Modul Karanténa 

Do modulu se dostanete z menu AGENDA/FMD/KARANTÉNA. Defaultně jsou zde zobrazeny pouze probíhající 

karantény. Chcete-li zobrazit všechny karantény, tzn. včetně těch které již byly vyřešeny, zaškrtnete volbu „Zobrazit 

všechny karantény“ a dáte . 

Horní grid obsahuje hlavičku karantény s údaji: 

 Datum založení – datum a čas založení karantény 

 Stav karantény – může být „Probíhající“ nebo „Vyřazeno“ 

 Popis – automaticky se při zařazení do karantény doplní „Karanténa FMD kódu“, při vyřazení „Vyřazeno: 

Karanténa FMD kódu“. Popis je možné upravit dle potřeby 

 Ukončení karantény – datum a čas vyřazení z karantény 

https://lekarnici.cz/
https://www.lekis.cz/novinky/doporuceni-pro-uzivatele-informacniho-systemu-lekis-pro-windows-overovani-fmd-kodu/
https://www.lekis.cz/novinky/doporuceni-pro-uzivatele-informacniho-systemu-lekis-pro-windows-overovani-fmd-kodu/
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 Alert ID 

 Založil – uživatel, který LP zařadil do karantény 

V prostředním gridu jsou zobrazeny údaje o skladové kartě zařazené do karantény. V dolním gridu údaje o položce 

a FMD kódech. 

Bude-li držitelem registrace ve lhůtě 14-ti dnů stav FMD kódu v HUBu opraven je možné LP z karantény vyřadit a to 

volbou v lokálním menu: KARANTÉNA/VYŘADIT Z KARANTÉNY. Vyřazením se množství na skladové kartě na 

položce „karanténa“ přesune zpět na původní položku. 

Pokud alert nebude opraven a bude-li uživatel chtít vytvořit vratku na daný LP, je třeba nejprve LP z karantény vyřadit 

a následně vytvořit vratku běžným způsobem.  

 

Alert u LP zařazeného do karantény začne být automaticky ověřován komunikací se správou alertů pomocí API zhruba 

od druhého týdne v lednu 2020. URL bude doplněna automaticky v noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020. Podmínkou je 

vyplnění ID lokace v konfiguraci (NÁSTROJE/KONFIGURACE/GLOBÁLNÍ/EXTERNÍ SLUŽBY): 
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ID lokace naleznete na portálu NSOL: https://portal-cz.nmvo.eu, v detailu provozovny -> ID Provozovny 

 

■ Jak vložit LP do karantény? 

Podezřelý či neověřený přípravek je možné zařadit do karantény ve všech modulech výdeje, tedy při vzniku alertu 

během výdeje na výdejním místě, výdeje na fakturu či výdeje na žádanku. Mimo výdej je možné vložit LP do karantény 

z modulu Sklad. LP je možné vložit do karantény také přímo v modulu karanténa přes tlačítko „Nový“. 

▪ Co se stane vložením LP do karantény? 

Zařazením do karantény dojde k zablokování FMD kódu nebo celé položky pro výdej. Tato by měla být v lékárně 

přesunuta na zvláštní místo (do karantény), kde může setrvat až 14 dní. 

Na skladové kartě je položka vložená do karantény přesunuta z původní položky na novou, která je uzamčena pro 

výdej. Na původní položce FMD kód zůstane, ale změní se stav v LpW na „Interně přesunuto“. Na nové položce jsou 

FMD kódy v původním stavu. Nová položka je červeně zvýrazněna. 

 

 

 

 

 

 

https://portal-cz.nmvo.eu/
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▪ Zařazení LP do karantény při výdeji 

Vrátí-li se po načtení FMD kódu na výdejním místě, při výdeji na fakturu nebo na žádanku během komunikace 

s HUBem alert, LpW nabídne možnost zařadit FMD kód do karantény: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel si může zvolit, zda LP vydá i přes alert, pak zvolí „Nepřidávat do karantény“ a běžným způsobem pokračuje 

ve výdeji nebo LP vloží do karantény. Defaultně je aktivní pole „Přidat FMD kód do karantény“. Uživateli je také rovnou 

umožněno vložení celé položky SK do karantény „Přidat položku skladové karty do karantény“. 
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Volbou „Přidat FMD kód do karantény“ nebo „Přidat položku skladové karty do karantény“ dojde k otevření hlavičky 

karantény:  

Zde je možné upřesnit popis a doplnit důvod zařazení. Automaticky se doplňuje přihlášený uživatel a datum 

zařazení do karantény. 

Kliknutím na „Uložit“ se LP zařadí do karantény. 

 

▪ Zařazení LP do karantény z modulu Sklad 

LP je možné vložit do karantény i z modulu Sklad a to volbou z lokálního menu SKLADOVÉ KARTY/NOVÁ POLOŽKA 

KARANTÉNY. Je-li aktivní položka skladové karty, vloží se do karantény celé množství na ní obsažené, tzn. všechny 

FMD kódy. Chcete-li vložit do karantény pouze konkrétní FMD kód, musíte stát na daném FMD kódu. 

 

■ Signální výkon 
 

Vyhláškou MZ č. 268/2019 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 

2020 dochází ke změně ve výši signálního výkonu (dále jen „SiV“) na 15 Kč. (§ 19).  

§ 19 Vyhlášky č. 268/2019 Sb, 
(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se 
stanoví úhrada ve výši 15 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu výkonů 
v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši patnáctinásobku počtu vykázaných výkonů č. 09552 podle seznamu 
výkonů v referenčním období. 
(2) U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, vznikl v průběhu referenčního období nebo neměl 
uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09552 podle seznamu 
výkonů vykázaných srovnatelnými poskytovateli a uznaných zdravotní pojišťovnou v referenčním období. 
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! Změna výše signálního výkonu na 15 Kč bude v LpW v noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 automaticky 

provedena. 

! Zdůrazňujeme, že je potřeba před prvním lednovým výdejem nastavení zkontrolovat. 

 

■ Kontrola nastavení změn 

V menu NÁSTROJE/KONFIGURACE/GLOBÁLNÍ/MAXIMÁLNÍ PŘIRÁŽKY najdete nastavení vztahující se k SiV: 

Zde je třeba před první lednovým výdejem zkontrolovat, zda je hodnota signálního výkonu 15 Kč. 

■ Úprava cenotvorby u IPLP a změna započitatelného 

doplatku 
Od 1. 1. 2020 vstupuje v účinnost Cenový předpis 1/2020/CAU MZ ze dne 10. 12. 2019, o regulaci cen léčivých 

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „předpis“). Dle předpisu je možné uplatnit přirážku 

k nákupní ceně na složky přípravy (doposud byly složky přípravy v NC), viz. článek IV. Cenová regulace věcným 

usměrňováním ceny, odst. 5: 

Do cen připravovaných léčivých přípravků v zařízeních lékárenské péče1 podle lékařského předpisu, v souladu s platným 

Českým lékopisem nebo technologickým předpisem za podmínek stanovených zvláštním předpisem2, lze zahrnout jen:  

a) poměrnou část pořizovací ceny použitých léčivých a pomocných látek odpovídající spotřebovanému množství a cenu 

použitých obalů a maximálně 15% obchodní přirážku k pořizovací ceně spotřebovaných léčivých a pomocných látek 

a obalů, a cenu použitých signatur,  

b) poměrnou část pořizovací ceny registrovaného léčivého přípravku nebo směsi pomocných látek odpovídající 

spotřebovanému množství a maximálně 25% obchodní přirážku k pořizovací ceně registrovaného léčivého přípravku 

nebo směsi pomocných látek a poměrnou část pořizovací ceny technologického materiálu spotřebovaného při přípravě 

 
1 Příloha 5 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 

péče, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c12/2019_18287_11.html
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připravovaného léčivého přípravku odpovídající skutečně připravovanému množství léčiva předepsaného na lékařském 

předpisu a celkové použitelnosti technologického materiálu uvedené výrobcem,  

c) u léčivých přípravků připravených hromadně v množství nad 20 balení konečného produktu léčivého přípravku účelně 

vynaložené náklady spojené s provedením kontroly3,  

d) jedinou taxu ze skupin sazeb taxy Iaborum 1.1. až 1.10., a to i při opakování téže práce, při přípravě většího množství, 

než je uvedeno v přehledu maximálních sazeb, se taxa Iaborum vypočte jako součin sazby pro největší množství 

v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu, 

e) jednu Z každé ze skupin sazeb taxy za další speciální práce,  

f) je-Ii připravováno více než jedno balení, lze k taxe ze skupin sazeb taxy Iaborum 1.1. až 1.10. přičíst k ceně balení 

i taxu za dispenzaci 1.11. 

Pokud se na přípravě a výdeji léčivých přípravků podílí více lékáren, nesmí součet jimi uplatněné taxy Iaborum překročit 

maximální výši taxy Iaborum stanovené podle odstavce 6 písm. a) až f) tohoto článku. Za tímto účelem je připravující 

lékárna povinna informovat vydávající lékárnu o maximální výši taxy Iaborum, kterou lze do ceny připraveného léčivého 

přípravku zahrnout, a o výši částky, kterou z této celkové taxy Iaborum již uplatnila. 

Skupiny maximálních sazeb taxy Iaborum a skupiny maximálních sazeb taxy Iaborum za další speciální práce s jejich 

výšemi a vysvětlujícími poznámkami jsou uvedeny v příloze tohoto předpisu. Za komponentu se pro účely této přílohy 

považuje léčivá látka, pomocná látka, směs pomocných látek nebo léčivý přípravek. 

 

■ Nastavení v LpW 

LpW umožňuje v konfiguraci nastavit použití přirážek pro přípravu, které je možné aplikovat na skladové karty 

hromadně. Následně je ale nutné nastavit výjimky stanovené předpisem na dané skladové karty. Tedy minimálně pro 

signatury, které jsou bez přirážky. Dále je třeba rozdělit suroviny na suroviny s 15% přirážkou (léčivé a pomocné látky) 

a na suroviny s 25% přirážkou (směsi pomocných látek, např. některé masťové základy). Obaly je třeba rozlišit na 

skutečné obaly (lékovka, masťovka, uzávěr, víčko) a na ostatní technologický materiál (pipeta, celofán, filtr), který je 

taktéž bez přirážky. Správné nastavení přirážek pro přípravu IPLP na jednotlivých skladových kartách je plně v režii 

uživatele. 

▪ Konfigurace 

Nastavení pro přípravu s přirážkou najdete v konfiguraci v menu NÁSTROJE/KONFIGURACE/GLOBÁLNÍ/PŘÍPRAVA LÉČIV: 

Zde je možné nastavit typ určení ceny pro novou přípravu: 

 Příprava v NC 

 Příprava v PC 

 Příprava dle IPLP přirážek 

 

Obchodní přirážky jsou zde předvyplněny v maximální výši dle předpisu. Je na uživateli, zda je takto ponechá, či změní. 

 
3 § 9 odst. 3 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u 

dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů. 
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■ Nastavení přirážky k NC u IPLP 

Přirážku je možné nastavit hromadně dle konfigurace 

a to volbou z menu ÚPRAVY SK/NASTAVIT PŘIRÁŽKU 

K NC PRO POUŽITÍ V IPLP, DLE KONFIGURACE.  

 

! Akce se provede pro označené SK. Chcete-li 

přirážky nastavit pro všechny SK je nutné je 

nejprve označit – menu ÚPRAVY/HROMADNÉ 

OZNAČOVÁNÍ/OZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY 
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Nebo individuálně pouze pro označené karty, volbou ÚPRAVY SK/NASTAVENÍ OZNAČENÝCH SK, kde zaškrtnete volbu 

„Přirážka k NC pro použití v IPLP v %“ a vyplníte požadovanou hodnotu: 
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▪ Nastavení na skladových kartách 

Na skladových kartách na záložce „Výdej“ přibylo pole „Přirážka k NC pro použití v IPLP v %“ kde je možné si přirážku 

individuálně upravit pro jednotlivé SK. 
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■ Laboratoř 

V nové přípravě je možné zvolit výpočet PC: 

Výchozí hodnota je dle nastavení v konfiguraci. 

! Pozor u přípravy s použitím receptury se použije způsob výpočtu prodejní ceny z nastavení na vybrané 

receptuře, proto je třeba si upravit způsob výpočtu u jednotlivých receptur v receptáři magistraliter. 

■ Změna započitatelného doplatku u IPLP 

Dle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění se od 1. 1. 2020 mění započitatelný doplatek u IPLP na 0. 

Viz. § 16b odst. 1: Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za 

předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané 

na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního 

roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok 

věku, ve výši 1 000 Kč a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 

500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit 

překročen. Do limitu podle věty první se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro 

zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na 

léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je 
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nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu 

vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém případě se do limitu započítává doplatek 

v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 

lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě a doplatky na částečně hrazené 

individuálně připravované léčivé přípravky; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské 

účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. 

■ Digitalizace listinného receptu a ztotožňování 

pojištěnce 
Novelou zákona o léčivech (§ 81g odst. 5) je od 1. 1. 2020 stanovena digitalizace listinných receptů. 

Při výdeji léčivého přípravku na základě listinného receptu farmaceut musí provést tzv. digitalizaci, kdy převede údaje 

z tohoto receptu do elektronické podoby. Přesněji řečeno převede údaje o výdeji na listinný recept. Elektronický záznam 

obsahuje:  

a) identifikační údaje pacienta uvedené na receptu, 

b) identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb v rámci jehož činnosti lékař pacientovi předepsal léčivý 

přípravek, a to v rozsahu: 

• jméno, popřípadě jména, a příjmení lékaře 

• kontaktní údaje lékaře, 

• názvu poskytovatele zdravotních služeb, 

• adresy zdravotnického zařízení, 

• a identifikačního čísla pracoviště, bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou, 

c) a údaje o vydaném léčivém přípravku. 

Podle úhradové vyhlášky (č. 268/2019 Sb., § 19) po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí lékárně 

12 Kč za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby. Toto platí jen pro ztotožněné pojištěnce. 

 

V rámci digitalizace receptu tedy dochází i k pokusu o ztotožnění pojištěnce. Komunikace probíhá stejně jako při 

výdeji eRp, tedy přes komunikační certifikát SUKLu a osobní certifikát lékárníka pro výdej eRp. Ztotožnění probíhá 

oproti Registru obyvatel, kde jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince 

s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 

nebo doplňkové ochrany. Cizinci bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR ztotožněni nikdy nebudou, takže se 

u nich vždy objeví upozornění na neztotožnění. 

Ztotožňování pacienta probíhá primárně podle jména, příjmení a data narození, které jsou zadávány lékárníkem. 

Rodné číslo se při ztotožnění nijak nepoužívá. Je nutné mít všechny údaje zadané správně, i chyba v diakritice vede 

k neztotožnění. Problémem může být jakákoli nekorektnost dat, překlepy, nesprávné přepsání údajů a v minimální 

míře i nesrovnalosti v ROB. Nejběžnějšími důvody neztotožnění jsou chyby v diakritice (např. „Renata“ namísto 

„Renáta“), překlepy (např. Kristína namísto Kristýna), uvádění titulu jako součást jména (např „Ing. Karel“ namísto 

„Karel“), případně mezery navíc (například „Nováková - Dlouhá“ namísto „Nováková-Dlouhá“). Pokud pojištěnec není 

primárním způsobem ztotožněn je možné provést ztotožnění adresou nebo číslem dokladu (OP nebo pas). 

Pokud nedojde ke ztotožnění, pacient neuvidí takto zdigitalizovaný listinný recept v přehledu svých eReceptů 

a nebude takto uložený elektronický záznam o receptu viditelný ani v lékovém záznamu pacienta přístupném 

ostatním zdravotníkům.4 

 

 
4 https://www.epreskripce.cz/aktuality/digitalizace-elektronickych-receptu 

https://www.epreskripce.cz/aktuality/digitalizace-elektronickych-receptu
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V případě vícepoložkového receptu provede lékárník digitalizaci vícekrát. Pokud je na papírovém receptu uvedené 

množství léčivého přípravku, a lékárník vydá jen část – např. 3 balení z 5-ti, potom lékárník vystaví výpis. Následně 

lékárník provede digitalizaci na základě výpisu (původní digitalizovaný předpis ani výdej se nemění). 

 

■ Digitalizace a ztotožňování pojištěnce v LpW 

V LpW je možné digitalizovat recept současně s pokusem o ztotožnění pacienta následovně: 

1. rovnou během výdeje pacientovi, tzn. při přenesení výdeje do nekonečné účtenky se automaticky otevře okno 

pro digitalizaci receptu; 

2. po ukončení výdeje z nekonečné účtenky na výdejním místě, a to dle časových možností v průběhu dne; 

3. po ukončení výdeje z retaxace, a to dle časových možností v průběhu dne. 

 

V lékárnách bude k 1. 1. 2020 defaultně nastavena první volba, tedy digitalizace receptu rovnou během výdeje 

pacientovi. Chcete-li používat jinou variantu pro digitalizaci receptu, je třeba změnit stávající nastavení v konfiguraci. 

Menu NÁSTROJE/KONFIGURACE/NASTAVENÍ VÝDEJŮ volba „Digitalizovat listinné recepty v rámci výdeje“: 
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▪ Nastavení přímo na pojišťovně 

Na pojišťovny (v menu ČÍSLENÍKY/SEZNAMY/OBCHODNÍ PARTNEŘI) byl přidán na záložku „Pojišťovna“ příznak 

„Digitalizovat listinné recepty“, tento slouží např. pro veterinu, pro kterou si zde můžete digitalizaci vypnout. 

■ Výdejní místo 

Jak bylo výše uvedeno z výdejního místa provedete digitalizaci v závislosti na nastavení v globální konfiguraci při 

přenesení dokladu do nekonečné účtenky anebo kdykoliv volbou z menu DOKLAD/DIGITALIZOVAT RECEPT. 

 

V případě digitalizace ukončeného výdeje je třeba stát v nekonečné účtence na receptu, který chcete digitalizovat:  

Do okna digitalizace receptu se předvyplní údaje vyplněné během výdeje na recept a IČP nebo IČZ pokud je vyplněno 

v číselníku. Je nutné vyplnit všechna podbarvená pole. Dále zde zaškrtnete, zda se jedná o recept s modrým pruhem, 

vyberete způsob ztotožnění pacienta (jménem/průkazem totožnosti) a dle toho vyplníte předepsané údaje. 

Po vyplnění kliknete na „Digitalizovat“. 

 

Výsledkem digitalizace může být: 

 Úspěšná digitalizace včetně ztotožnění pojištěnce – doklad je v nekonečné účtence označen „D“ 

 Úspěšná digitalizace, ale pojištěnec není ztotožněn – doklad je v nekonečné účtence označen „DROB“ 
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 Chyba při digitalizaci – doklad je označen „DErr“ 

 Není-li pojištěnec ztotožněn, zobrazí se uživateli informace. Je na uživateli, zda zkusí údaje pojištěnce opravit 

nebo se pokusí o ztotožnění pacienta druhým způsobem anebo pojištěnce ztotožňovat nebude. 

 

■ Retaxace 

V retaxaci je možné vyfiltrovat doklady dle stavu digitalizace: 

 Digitalizace – nezáleží, tzn. všechny doklady bez ohledu na to, zda digitalizace proběhla, či nikoliv, 

 Digitalizace – úspěch, tzn. všechny úspěšně zdigitalizované doklady, 

 Digitalizace – neztotožněno, tzn. všechny úspěšně zdigitalizované, ale neztotožněné doklady, 

 Nedigitalizováno, tzn. všechny recepty u kterých nedošlo k digitalizaci, 

 Nedigitalizovat, tzn. recepty označené příznakem „nedigitalizovat“, 

 Digitalizace – chyba, tzn. recepty u kterých došlo během digitalizace k chybě. 

▪  Digitalizace receptu z retaxace 

Digitalizaci receptu provedete z detailu výdeje volbou „Digitalizovat Rp“. 

V detailu výdeje dále přibyla záložka „Digitalizace“, kde najdete údaje o stavu digitalizace a kde je možné „Přepnout 

stav na nedigitalizovat“. 



 

LpW verze 2019.3.2.11 

■ Lekis pro Windows 

– změny k 1. 1. 2020 

  

  

■ Konopné IPLP 

■ Strana 16 z 20 

 

 Byl-li při výdeji doklad označen příznakem „nedigitalizovat“ a chcete-li jej zdigitalizovat je nutné nejprve 

přepnout v detailu dokladu stav na nedigitalizovat, doklad uložit a následně se zobrazí volba pro digitalizaci Rp. 

 

■ Sestava WES073 „Digitalizace výdejů na listinné recepty“ 

Z menu AGENDA/STATISTIKY záložka „Výpisy“ je možné zobrazit pro určité období sestavu WES073 „Digitalizace 

výdejů na listinné recepty“. Sestava obsahuje počty receptů po pojišťovnách dle stavu digitalizace. 

 

■ Konopné IPLP 
Prostřednictvím novely zákona o léčivech byl novelizován též zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

do něhož byl s účinností od 1. 1. 2020 vložen nový § 32b, podle něhož se z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

bude hradit 90 % ceny IPLP s obsahem léčebného konopí v množství nejvýše 30 g měsíčně. Cena IPLP s obsahem 

konopí pro léčebné použití je regulována cenovým předpisem MZ č. 3/2020/CAU ze dne 10. prosince 2019. Revizní 

lékař může limit navýšit až do limitu podle zákona o léčivech a jeho prováděcí vyhlášky č. 236/2015 Sb. 180 g usušené 
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rostlinné drogy měsíčně. Doplatek na částečně hrazené individuálně připravované léčivé přípravky, tedy na ty 

s obsahem konopí, se nezapočítává do limitu (§ 16b odst. 1). 

■ Číselník „Předepisovací kódy léčebného konopí“ 

Spolu s novými číselníky bude k 1. 1. 2020 zaslán i nový číselník předepisovacích kódů léčebného konopí. Tento 

najdete v menu ČÍSELNÍKY/OSTATNÍ ČÍSELNÍKY/PŘEDEPISOVACÍ KÓDY LÉČEBNÉHO KONOPÍ 

 

 Případná aktualizace bude probíhat stejně jako u ostatních číselníků automaticky. V případě potřeby bude možné 

i tento číselník ručně aktualizovat stejně jako ostatní číselníky (ČÍSELNÍKY/AKTUALIZACE ČÍSELNÍKU 

PŘEDEPISOVACÍCH KÓDŮ LÉČEBNÉHO KONOPÍ) 

 

■ Nastavení skladové karty 

Konopí by mělo být evidováno na skladové kartě typu surovina, v g. Na kartě nově přibyl příznak „Konopná surovina“, 

který je třeba v případě konopí zaškrtnout. Kliknutím na volbu „Číselník“ u kódu SUKL dojde k otevření číselníku 

předepisovacích kódů léčebného konopí, kde vyberete o jaké konopí se jedná: 
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■ Výroba IPL s léčebným konopím 
 

V laboratoři vyberete v nové 

přípravě výrobu IPL – Konopí: 
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V dalším kroku je třeba vybrat, zda se jedná o typizovanou přípravu (typizované přípravky jsou stanoveny cenovým 

předpisem MZ č. 3/2020/CAU).  

 

Prodejní cena typizovaného konopí bude stanovena údajem UHR1 u příslušného odpovídajícího záznamu v číselníku 

IPLP.  Prodejní cena netypizovaného konopí bude dána součtem pořizovacích cen jednotlivých použitých surovin 

(konopná surovina maximálně za 148,75 Kč/g), pomocných látek, obalů a signatur a využitých TL. (mj. dekarboxylace). 

Číselník IPLP s definicí vykazovacích kódů konopných surovin bude k dispozici nejdříve 2.1.2020) 

 

■ Hlášení opiátů na SÚKLu 
Od 1. 1. 2020 je třeba použít nový webový formulář pro podání hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek 

uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády. 

Dle informací zveřejněných na stránkách SÚKLu bude nová webová aplikace hlášení dostupná 

na rozcestníku https://pristupy.sukl.cz, v sekci HOPL, a dále rovněž z webových stránek Ústavu (www.sukl.cz) v části 

“Hlášení pro SÚKL”. 

 

https://pristupy.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/
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■ Změna Taxy laborum 
Již zmíněným Cenovým předpisem 1/2020/CAU MZ ze dne 10. 12. 2019 se mění v číselníku taxy laborum u skupiny 

1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9 a 1.10 počet komponent z 1-2 na 2. 

! Upravený číselník Taxy laborum bude poslán a naimportován do LpW v noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020. 

■ Kontrola nastavení v LpW 

▪ Taxa laborum  

V menu ČÍSELNÍKY/OSTATNÍ ČÍSELNÍKY/TAXA LABORUM je možné ověřit verzi číselníku. Verzi najdete v lokálním menu 

AKCE/VERZE ČÍSELNÍKU. 

 

 

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c12/2019_18287_11.html

