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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. 

 Lekis pro Windows - změny k 1. 6. 2020 
 

V souvislosti s legislativními změnami a úpravami dochází v LpW k 1. 6. 2020 k následujícím úpravám: 

1. Načtení všech nevydaných/nedokončených předpisů pomocí čísla OP/pasu 

2. Sdílený lékový záznam 

3. Předávání digitalizovaných receptů na pojišťovny 

4. Veterinária 

 

■ Načtení všech nevydaných/nedokončených předpisů 

pomocí čísla občanského průkazu nebo pasu 
Od verze LpW 2020.2.1.12 je možné načítat nevydané/nedokončené předpisy pomocí čísla OP nebo čísla pasu. Cílem 

je ulehčení práce lékárníka, kdy tak nebudete muset opisovat nebo načítat jednotlivé identifikátory eRp do systému. 

Do okna pro načtení LP stačí v případě občanského průkazu napsat písmeno o (případně o. nebo o-) a číslo OP nebo 

v případě pasu p (případně p. nebo p-) číslo pasu. Objeví se všechny nevydané/nedokončené eRp. (nutno 

prodiskutovat s pacientem, zda chce vydat všechny). Neobjeví se ty recepty, u kterých nedošlo ke korektnímu 

ztotožnění pacienta při předepisování lékařem. 

 

 Stejným způsobem se nechají načíst nevydané předpisy i do průvodky. 
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Číslo OP, který je ve formátu malé kartičky je 

zezadu obsaženo formou 2D kódu. Tento 2D 

kód umí běžně používané čtečky na výdejním 

místě načíst. 

 

Starší typy OP tento kód neobsahují, u nich je nutné číslo 

OP opsat. Stejně tak pas 2D kód pro načtení také 

neobsahuje. 

 

 

Existuje však možnost použití čtečky 

strojově čitelných zón, které se nacházejí 

jak u pasu, tak i u starších typů OP 

(v dolní části průkazu spolu se znaky >< – 

zde je zakódované i číslo dokladu)  

 

 

 

 

 

 

 

■ Sdílený lékový záznam 
Od 1. 6. 2020 je umožněno nahlížení do sdíleného lékového záznamu, který upravuje zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. 

(dále jen „zákon“)  

Lékový záznam pacienta je v podstatě evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu 

ztotožněnému pacientovi. 

K údajům v Centrálním úložišti elektronických receptů i Registru léčivých přípravků s omezením mají přístup pouze 

oprávněné osoby, kterým byly přiděleny přístupové údaje ze strany SÚKL a mají komunikační certifikát poskytovatele 

zdravotních služeb, tedy lékaři a farmaceuti. Pacient přistupuje ke všem o něm vedeným údajům prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace. 

Veškeré přístupy k systému eRecept jsou logovány a je o nich veden žurnál činností tzn. je zaznamenán každý náhled 

a každý úkon, který přistupující subjekt provede. Veškerá komunikace probíhá zabezpečeným šifrovaným protokolem. 

Pokud pacient nevysloví nesouhlas s nahlížením, může lékař a farmaceut do lékového záznamu pacienta nahlížet. Svůj 

nesouhlas s nahlížením může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž kdykoliv ho může odvolat. 

V další fázi rozvoje elektronické preskripce se počítá i s kontrolou možných interakcí mezi léky, které pacient užívá.1 

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.2 

 
1 https://www.epreskripce.cz/co-je-sdileny-lekovy-zaznam 
2 https://www.epreskripce.cz/aktuality/digitalizace-elektronickych-receptu 

https://pacient.erecept.sukl.cz/
https://www.epreskripce.cz/co-je-sdileny-lekovy-zaznam
https://www.epreskripce.cz/aktuality/digitalizace-elektronickych-receptu
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Lékařům, farmaceutům a klinickým farmaceutům budou zobrazeny předepsané léčivé přípravky podle platné legislativy, 

tedy §81d, odst. 8. Lékařům tedy bude k dispozici lékový záznam za maximální dobu 5 let (aktuálně jsou v CÚER 

eRecepty od 1.7.2017, tedy k datu spuštění sdíleného lékového záznamu budou dostupná data za necelé 3 roky), pro 

lékárníky a klinické farmaceuty za posledních 12 měsíců, tedy k datu 1.6.2020 všechny eRecepty od 1.6.2019. 

Samozřejmě pokud nevyjádřil pacient nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu. 

 

Občan – pacient, který používá aplikaci, má k dispozici přehled o všech svých eReceptech maximálně za 5 posledních 

let dle stanovené skartační lhůty pro elektronické recepty (data jsou v CÚER od 1.7.2017), „zdigitalizované“ listinné 

recepty může vidět již od 1.1.2020, od kdy je tato funkcionalita dostupná a pro lékárníky povinná. Pro lékový záznam 

pacienta obecně platí, že jsou v něm „viditelné“ pouze eRecepty a elektronické záznamy („zdigitalizované“ recepty), 

u kterých došlo k úspěšnému ztotožnění pacienta v registru obyvatel.3 
 

 

■ Sdílený lékový záznam v LpW 

Do lékového záznamu je možné v LpW nahlížet z modulu Výdej a to buďto: 

1. v rámci osobní konzultace s pacientem, kdy se z lokálního menu: VÝDEJNÍ MÍSTO/LÉKOVÝ ZÁZNAM, otevře okno 

pro zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu, který pacient farmaceutovi předloží. 

 

 

Indetifikátorem čísla OP je v LPW písmeno o (stejně tak je možné 

použít o. nebo o-). Zde tedy napíšete o a číslo OP. 

Indetifikátorem čísla pasu je v LPW písmeno p (stejně tak je možné 

použít p. nebo p-). Pro zobrazení lékového záznamu na základě 

předloženého pasu zapíšete p a číslo pasu. 

 

 

Defaultně je nastaveno zobrazení lékového záznamu za poslední 4 měsíce (viz. menu 

NÁSTROJE/KONFIGURACE/NASTAVENÍ VÝDEJŮ – nová volba „Počet měsíců pro lékový záznam“). 

 
3 https://www.epreskripce.cz/faq-sdileny-lekovy-zaznam 

https://www.epreskripce.cz/faq-sdileny-lekovy-zaznam
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Dle zákona (§81d, odst. 8) systém eRecept umožňuje farmaceutovi nahlížet do lékového záznamu po dobu 1 roku 

od vytvoření údajů k nahlížení. Chcete-li, aby se lékový záznam zobrazoval za delší časové období, hodnotu si můžete 

přenastavit v konfiguraci. Chcete-li zobrazit pouze aktuální lékový záznam za delší dobu než 4 měsíce, hodnotu 

přepíšete v okně pro vyhledání. 

Kliknutím na tlačítko OK dojde prostřednictvím systému eRecept k ověření čísla občanského průkazu nebo cestovního 

pasu v registru obyvatel a pokud pacient nevyslovil nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu, záznam se otevře. 

 

Dle § 81d odst. 3 zákona umožňuje lékový záznam pacienta nahlížet v centrálním úložišti elektronických receptů na: 

a) informace o předepsaných léčivých přípravcích, 

b) informace o vydaných léčivých přípravcích, 

c) identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb v rámci jehož činnosti lékař pacientovi léčivý přípravek 

předepsal, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení a kontaktní údaje lékaře, včetně jeho telefonu, názvu 

poskytovatele zdravotních služeb, adresy zdravotnického zařízení a identifikačního čísla pracoviště, bylo-li přiděleno 

zdravotní pojišťovnou, a 

d) identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele lékárenské péče, v rámci jehož činnosti farmaceut pacientovi 

předepsaný léčivý přípravek vydal, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení vydávajícího farmaceuta, názvu 

poskytovatele lékárenské péče, adresy a kontaktních údajů lékárny, ve které byl léčivý přípravek vydán. 
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V LpW se zobrazí lékový záznam, kdy na jedné záložce jsou vydané LP a na druhé záložce jsou předepsané LP: 
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Volbou „Zobrazit detail LP“ je možné nahlížet na detail položky výdeje s informacemi o lékaři a předepsaném léku, 

pokud tento detail zobrazujete ze záložky „Předepsané LP“ nebo detail položky výdeje s informacemi o lékárníkovi 

a vydaném léku, a to kliknutím na volbu ze záložky „Vydané LP“. 
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2. při výdeji léčivých přípravků na základě identifikátoru platného eRp, na který dosud nebyly vydány všechny 

předepsané léčivé přípravky 

Lékový záznam se zobrazí po načtení eRp na výdejním místě, a to volbou z lokálního menu VÝDEJNÍ MÍSTO/LÉKOVÝ 

ZÁZNAM. Defaultně je nastaveno opět zobrazení pro 4 měsíce. Dle potřeby je možné přepsat. 
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■ Předávání digitalizovaných receptů na pojišťovny 
Od 1. 1. 2020 ukládá § 81g zákona o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) lékárnám při výdeji léčivého přípravku na základě 

receptu vystaveného v listinné podobě převádět údaje z listinného receptu a vlastní výdeje léčivých přípravků do 

elektronické podoby. Důvodem digitalizace je, že se výdej dostane do lékového záznamu pacienta (podmínkou je úspěšné 

ztotožnění pacienta). Změnou Metodiky pro pořizování a předávání dokladů – doplněk č. 37 (dále jen „Metodika“)4 

se bude s účinností od 1. 6. 2020 k digitalizovanému výdeji na listinný recept předávat i EIDE (elektronický 

identifikátor receptu) a EIDV (elektronický identifikátor výdeje). S tím souvisí i nová verze datového rozhraní 6.2.40 

platná od 1. 6. 2020. 

Dle Metodiky: „Listinné recepty, které byly převedeny do elektronické podoby (dále „digitalizované recepty“), 

se vykazují v samostatných dávkách odděleně. Při vyúčtování dávek receptů na datovém nosiči nebo jinou 

elektronickou formou se předávají i původní papírové doklady setříděné v pořadí, v jakém jsou uvedeny v dávce. Listinné 

recepty, které nebyly převedeny do elektronické podoby, tj. listinné recepty, které nelze digitalizovat, se vykazují 

v samostatných dávkách odděleně. Při vyúčtování dávek receptů se předávají papírové doklady setříděné v pořadí, 

v jakém jsou uvedeny v dávce.“ 

V souladu se změnou textu metodiky a popisu datového rozhraní bude s účinností od 1. 6. 2020 platit, že úhrada (jejíž 

podmínkou je úspěšné ztotožnění pacienta) za digitalizaci receptu podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. bude provedena 

za digitalizované recepty vykázané v samostatné dávce receptů. 

Digitalizované dvoupoložkové listinné recepty s předepsanými 2 druhy léčivých přípravků (recepty v listinné podobě je 

možné v této podobě dle Vyhlášky č. 329/2019 o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních slušeb, 

§ 13, předepisovat do 31. 5. 2020) se do zdravotní pojišťovny předávají takto: v elektronické podobě jako 2 doklady 

(2 odlišné EIDE a EIDV), neboť digitalizace umožňuje uvést jednu položku na jednom receptu. Vzhledem k tomu, že se 

digitalizuje výdej léčivého přípravku a identifikační údaje na receptu bez uvedení předepsaných léčivých přípravků, 

je nutné s dávkami digitalizovaných elektronických receptů předávat i originální listinné recepty v příloze k dávce 

elektronických digitalizovaných receptů. U dvoupoložkového listinného receptu není nutné kvůli digitalizaci provádět 

výpis z receptu, takový recept se označí dvěma pořadovými čísly digitalizovaných výdejů. 

 

 

Přechodné období pro stávající verzi DR 6.2.39 stanovené není. Pro vykazování dávek za červen 2020 je nutné 

používat novou verzi datového rozhraní platnou od 1. 6. 2020 (verze DR 6.2.40).5 

 

Dávky s listinnými recepty od 1. 1. 2020-31. 5. 2020 se nebudou zpětně upravovat, posílat znovu s doplněnými EIDE, 

EIDV. 

 

 

■ Změny v předávání pojišťovnám v LpW 

V menu PŘEDÁVÁNÍ ZP/VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ DÁVEK najdete novou verzi datového rozhraní č. 6.2.40 platnou 

od 1. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-pripravovane-zmeny 
5 https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-329?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ky+o+p%C5%99edepisov%C3%A1n%C3%AD+l%C3%A9%C4%8Div%C3%BDch+p%C5%99%C3%ADpravk%C5%AF+p%C5%99i+poskytov%C3%A1n%C3%AD+zdravotn%C3%ADch+slu%C5%BEeb#p13
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-329?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ky+o+p%C5%99edepisov%C3%A1n%C3%AD+l%C3%A9%C4%8Div%C3%BDch+p%C5%99%C3%ADpravk%C5%AF+p%C5%99i+poskytov%C3%A1n%C3%AD+zdravotn%C3%ADch+slu%C5%BEeb#p13
https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-pripravovane-zmeny
https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece
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1. Přenos dokladů 

Doposud se přenášely všechny výdeje na listinné recepty bez ohledu na to, zda byl, či nebyl doklad zdigitalizován. 

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům pojišťoven přibyla v přenosu dokladů nová skupina „Digitalizované recepty“: 

 

V dávce je tato skupina označena jako „DigiRecepty“ a obsahuje všechny zdigitalizované recepty (se ztotožněním i bez 

ztotožnění pacienta). 

Listinné recepty s příznakem „nedigitalizovat“ se přenáší nadále do dávky „Recepty“. 

 

! Recepty označené příznakem „Nedigitalizováno“ a recepty u kterých došlo k chybě při digitalizaci, u nichž tak 

není patrné, zda je uživatel bude či nebude digitalizovat, se do pojišťoven nepřenášejí! Podobně jako tomu 

bylo dříve u nedokončených částečných receptů. 

Aby se takovéto recepty přenesly na pojišťovnu musíte chybu opravit nebo systému pomocí příznaku 

„nedigitalizovat“ sdělit, že daný doklad digitalizovat nechcete.   
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2. Tvorba diskety 

V dalším kroku, kterým je tvorba diskety, najdete také přidanou skupinu „DigiRecepty“: 
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3. Verze rozhraní na hlavičce diskety vs. verze rozhraní na dávce 

Verze rozhraní na hlavičce diskety určuje strukturu dávky. 

 

Na konkrétní dávce je uveden identifikátor rozhraní, který se přiřadí dle verze rozhraní. Dále je zde úplně dole uvedena 

verze rozhraní, která se na jednotlivé dávky přidává dle verze rozhraní uvedené v hlavičce diskety. 

Vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že na disketě budou dávky za různé období, kdy každé období spadá do 

jiné verze datového rozhraní (obsahující různé struktury dávek), je zde možné na jednotlivé dávce verzi rozhraní dle 

potřeby upravit. Do května se všechny výdeje na recept (digitalizované/ nedigitalizované) zařadí do dávky „Recepty“. 

Digitalizovaný doklad s datem výdeje po 1. 6. 2020 se zařadí do dávky/skupiny digitalizované listinné recepty 

(„DigiRecepty“). 
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4. Kdavka, VZP kontrol 

V kdavce přibyl nový příznak D. LpW pracuje také s novým VZP kontrolem č. 1.64. 

 

5. Fakturace 

Také k položkám faktury přibyla dávka digitalizovaných receptů. 12 Kč na proplacení výkonu spojeného s digitalizací 

a ztotožněním pacienta se na FA neobjevuje, pojišťovna bude platit koncem roku mimo tyto faktury. Pojišťovna má 

od počátku výstup ze SÚKLu o tom, který digitalizovaný recept byl ztotožněn a který ne. 

 

 

■ Veterinária 
Od verze LpW 2020.2.1.12 dochází k rozšíření skupin skladových karet o typ SK Veterinária. Do této skupiny spadají 

přípravky (SK) jejichž kód SÚKLu je zařazen v číselníku ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv), číselník VLP (veterinární léčivé přípravky). Zároveň v LpW vznikl nový číselník s registrovanými VLP (VET), který 

se bude přepisovat při aktualizaci (bez historie, jen aktuálně platný), podobně jako stávající KLK číselník. Doposud 

obsahoval registrovaná veterinária KLK číselník, zde již registrovaná veterinária obsažena nebudou. 
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■ Konfigurace 

V konfiguraci (menu NÁSTROJE/KONFIGURACE) přibyla v souvislosti s novým typem SK následující nastavení: 

1. Příprava léčiv 

Zde byla přidána Veterinária pro možnost stanovení přirážky při přípravě dle IPLP přirážek. Defaultně je zde nastaveno 

25%, stejně jako u registrovaných, ze kterých byla veterinária vyčleněna.  
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2. Příjem DL 

Zde byla Veterinária přidána pro možnost přepočítávání prodejní ceny: 

 

3. Maximální přirážky 

Na záložce maximálních přirážek byl přidán nový typ SK Veterinária. Defaultně jsou u nich nastaveny stejné přirážky 

jako u typu SK „registrované“, na které měla být veterinária doposud. 
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4. Zaokrouhlování 

Veterinária byla přidána i do možností pro nastavení zaokrouhlení:  
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■ Číselník VLP 

V menu ČÍSELNÍKY/OSTATNÍ/VETERINÁRIA najdete nový číselník VLP. Z číselníku je možné volbou „Založit skladovou 

kartu“ založit novou SK VLP, která se doplní informacemi z číselníku VLP, případně i z číselníku PDK, pokud v něm 

bude VLP nalezen. Příznak regulace a nastavení SiV jsou v případě SK typu VLP neaktivní. (nejedná se o hrazené ani 

částečně hrazené LP) 

 

 Volba „Číselník“, která je na SK u kódu SÚKL otevře VLP číselník. 
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■ Sklad 

Veterinária, která jste doposud měli zařazeny pod typem SK „registrované“ budou automaticky převedena na nový 

typ SK „Veterinária“. Následně dojde k promazání veterinárií v číselníku KLK. 

! Evidujete-li Veterinária na SK typu Ostatní k automatickému převodu nedojde. V tomto případě kontaktujte 

svého konzultanta, který Vám s převedením na Veterinária pomůže.  

 

 

 

Novou SK typu Veterinária založíte klasicky volbou 

(CTRL+N) a výběrem typu SK „Veterinária“: 
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Potřebujete-li se podívat na 

aktivní veterinární SK do 

číselníku zvolíte v menu 

VZTAHY/VETERINÁRIA a 

zobrazí se údaje z VLP 

číselníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Příjem 

Typ SK „Veterinária“ umí rozlišit dodací list ve formátu xml 4.0. Dodací list ve formátu DL7 zařadí přijatý VLP pod SK 

typu Veterinária, pokud bude nalezen SUKL kód v číselníku VLP nikoliv v číselníku KLK. Pokud by byl SUKL kód nalezen 

v číselníku KLK nikoliv v číselníku VLP, pak by se SK založila pod typem Registrované, tak jako dříve.  

 

■ Výdej 

Při výdeji VLP nedochází v LpW prozatím k žádným změnám.  


