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Tento manuál obsahuje vysvětlení všech základních postupů, se kterými se uživatelé nejčastěji setkávají. Budete-li 

však mít jakékoliv dotazy či požadavky na vysvětlení postupů nad rámec tohoto manuálu, neváhejte se obrátit na naši 

zákaznickou podporu. 

■ Změny v hlášení LEK 13 k 1. 4. 2020 
 

Dle nové vyhlášky č. 32/2020 Sb., kterou se mění vyhláška 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 (dále jen „vyhláška“), účinné od 1. 3. 2020 dochází ke změně v povinném obsahu hlášení. 

 

Konkrétně se dle § 38b vyhlášky rozšiřuje identifikace vydaného LP o: 

 prodejní ceny s daní z přidané hodnoty u léčivých přípravků, u kterých byla stanovena úhrada z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění, 

 nákupní ceny lékárny bez daně z přidané hodnoty u léčivých přípravků, u kterých byla stanovena úhrada z 

prostředků veřejného zdravotního pojištění 

 

Hlášení rozšířené o tyto změny bude posíláno od 1. 4. 2020, tj. od data od kterého platí nové rozhraní Lek 13 V7. 

! Vzhledem k tomu, že na Lek 13 je u výdejů na žádanky/faktury poskytovatelů zdravotních služeb období pro 

zahrnutí do dávky vztaženo k datumu vytvoření žádanky/DL a v hlášení se uvádí datum výdeje 

jednotlivých léčivých přípravků, doporučujeme uzavřít k 31. 3. 2020 všechny otevřené výdeje léčivých 

přípravků na žádanku a na fakturu poskytovatelů zdravotních služeb. Jinak řečeno, nepřidávat 

od 1. 4. 2020 výdeje do žádanek/DL založených v dřívějším období. 

Změny potřebné pro odesílání hlášení s rozšířeným obsahem zahrnuje verze LpW 2020.1.1.6 a vyšší a budou 

automaticky přednastaveny. 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-84/zneni-20200401#cast7


 

Verze LpW 2020.1.1.6   

■ Změny v hlášení LEK 13 

k 1. 4. 2020 
■ Změny v nastavení 

■ Strana 2 z 3 

 

■ Změny v nastavení 
V menu NÁSTROJE/KONFIGURACE/GLOBÁLNÍ/SÚKL najdete defaultní nastavení, které splňuje nové požadavky na 

odesílaná data. Pokud chcete v hlášení posílat ceny nad požadovaný rámec je možné nastavení změnit a posílat i ceny 

pro nehrazené LP. 

 Verze pro posílání Lek13 

 Používat verzi Lek13V7 pro doklady od 1. 4. 2020, jinak Lek13V3 – výdeje uskutečněné do 1. 4. 2020 

se v hlášení posílají dle verze rozhraní V3. 

 Používat pouze verzi Lek13V7 

 Registrované LP 

 Cena původce – posílá se pouze u výdejů LP na RP  

• RP – hrazené LP (0,- pro nehrazené) 

• RP – hrazené, RP - nehrazené 

 Cena nákupní 
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• RP, Žádanky1 – hrazené LP (0,- pro nehrazené) 

• RP, Žádanky – hrazené, RP, Žádanky - nehrazené 

 Cena konečná (prodejní) 

• RP, Žádanky – hrazené LP (0,- pro nehrazené) 

• RP, Žádanky – hrazené, RP, Žádanky - nehrazené 

 

 Ostatní nastavení zůstává beze změny. 

 
1 Žádanky – zahrnuje i dodací listy vykrýváte-li žádanky poskytovatelů zdravotních služeb výdejem na fakturu nikoliv 

standardně výdejem na žádanku a máte-li u daného typu výdeje na fakturu nastaveno „Exportovat do Lek13“ (menu 

ČÍSELNÍKY/OSTATNÍ ČÍSELNÍKY/TYPY VÝDEJŮ NA FAKTURU) 


