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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 LpW od 1. 1. 2022 
V souvislosti s legislativními změnami dochází k 1. 1. 2022 v LpW (od verze 2021.2.1.9 a vyšší) k následujícím úpravám: 

 

1. Změna výše SiV a úhrady za digitalizaci listinného receptu  

• Změna konfigurace (v noci z 31. 12. 2021 na 1. 1. 2022 bude provedena automatická změna 

v konfiguraci) 

2. eRp s modrým pruhem 

• Změna komunikačního rozhraní (v noci z 31. 12. 2021 na 1. 1. 2022 bude provedena 

automatická změna verze komunikačního rozhraní) 

3. Znovuzdanění respirátorů 

• Provede lékárna v popsaných krocích 

 

■ Výše SiV a úhrada za digitalizaci listinného receptu 
Na základě Vyhlášky č. 396/2021 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení 

pro rok 2022, účinné od 1. 1. 2022, dochází ke změně ve výši signálního výkonu (dále jen „SiV“) na 18 Kč a úhrady 

za převedení listinného receptu do elektronické podoby na 13 Kč, byl-li na základě tohoto receptu vydán jejímu 

pojištěnci léčivý přípravek hrazený z veřejného zdravotního pojištění. (§ 19). 

 

§ 19 Vyhlášky č. 396/2021 Sb.: 

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů 

se stanoví úhrada ve výši 18 Kč. 

(2) Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 13 Kč 

za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby, byl-li na základě tohoto receptu vydán jejímu 

pojištěnci léčivý přípravek hrazený z veřejného zdravotního pojištění. 

 

V této souvislosti dojde v LpW k 1. 1. 2022 ke změně výše SiV. Změna bude provedena automaticky v noci 

z 31. 12. 2021 na 1. 1. 2022. Na uživateli bude před prvním lednovým výdejem zkontrolovat, zda přenastavení 

proběhlo v pořádku! 

■ Kontrola nastavení výše SiV 

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

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-428#p19
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Zde je třeba před prvním lednovým výdejem zkontrolovat, zda je hodnota signálního výkonu 18 Kč. Dle zveřejněných 

informací zůstává SiV stanoven k položce receptu (vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami, v aktuálním znění) a bez limitace referenčním obdobím. 

 

■ e-Recepty s modrým pruhem 
V souvislosti s novelou Vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, Zákona 

o léčivech a Vyhlášky o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání IPLP s obsahem 

konopí pro léčebné použití dochází od 1. 1. 2022 k povinnosti vystavovat eRecept na léčivé přípravky s obsahem 

vysoce návykových látek (recepty s modrým pruhem). Nově bude eRp vystaven s příznakem „modrý pruh“. Také 

konopí pro léčebné použití bude od 1. 1. 2022 předepisováno výhradně na eRp s příznakem „modrý pruh“, doposud 

bylo předepisováno na běžný eRecept. 

Dle informací zveřejněných na stránkách SUKL: „Tento nový druh eReceptu se uloží do Centrálního úložiště 

elektronických receptů. Lékárník jej pak bude vydávat na základě předloženého identifikátoru eReceptu s modrým 

pruhem (obdobně jako nyní u standardních eReceptů). Lékařů a lékárníků se změny v práci se systémem eRecept 

dotknou minimálně, naopak bude značně zjednodušen proces evidence a kontroly receptů s modrým pruhem, které 

bylo nyní nutné vyplňovat ve třech listinných kopiích. “1 

Těmto změnám je přizpůsobeno nové rozhraní 201704E obsahující atribut „modrý pruh“ a „kraj“ platné 

od 1. 1. 2022. Ke změně verze komunikace v LpW dojde automaticky k 1. 1. 2022. 

 

Dle §5 odst. 6 Vyhlášky o předepisování léčivých přípravků: „Požadavek na vytvoření elektronického receptu nesmí 

obsahovat více než 2 druhy léčivých přípravků. Požadavek na vytvoření elektronického receptu na léčivý 

přípravek s obsahem návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek, 

která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek, nesmí obsahovat více než 

1 druh léčivého přípravku.“ 

 

Dle § 9 Doba platnosti eRp odst. 2: „Elektronický recept, který obsahuje příznak „vysoce návyková látka“, má 

platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař 

jinak, nejdéle však 30 kalendářních dnů.“ A dle odst. 3: „Elektronický recept, který obsahuje příznak „opakovací 

 
1 Novinky v eReceptu: Nabídne evidenci očkování a elektronické poukazy na zdravotnické prostředky, Státní ústav 

pro kontrolu léčiv (sukl.cz) 

https://www.sukl.cz/sukl/novinky-v-ereceptu-nabidne-evidenci-ockovani-a-elektronicke
https://www.sukl.cz/sukl/novinky-v-ereceptu-nabidne-evidenci-ockovani-a-elektronicke
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recept“, má platnost 6 měsíců počínaje dnem po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle 

však 1 rok.“ 

 

■ Zobrazení nových příznaků v LpW 

Načtený eRp s modrým pruhem na výdeji má zvýrazněn příznak „Opiát“.  

 

 

 

V detailu eReceptu vidíte verzi rozhraní, dále je zde vidět příznak „Modrý pruh (opiát)“. 
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V informaci o lékaři je vidět nový atribut „Kraj“: 

 

 
 

Nový příznak „Modrý pruh“ se objeví i v lékovém záznamu pacienta. Na záložce Předepsané LP přibyl sloupec 
„Modrý pruh“ a detailu předepsaného LP ( záložka: „Předepsané LP/Zobrazit detail LP“): 
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■ Znovuzdanění respirátorů 
Ministerstvo financí nepřistoupilo k dalšímu prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů 

třídy ochrany FFP2 a vyšší, které tak skončí dne 31. 12. 2021. 2 Prominutí DPH u diagnostických zdravotnických 

prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek stále platí do 31. prosince 2022 

(Finanční zpravodaj 35/2020, Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, č.j. 

33629/2020/3901-2).3 

Změnu zařazení respirátorů do sazby DPH doporučujeme provést v následujících krocích: 

1. Přípravné činnosti 

2. Označení přeceňovaných skladových karet 

3. Přepočet prodejních cen 

4. Kontrola provedených změn 

 

■ 1. Přípravné činnosti a doporučení  

Před změnou sazby DPH na respirátory doporučujeme projít a dokončit všechny rozpracované činnosti obsahující 

respirátory jejichž sazba DPH se bude měnit. Tedy:  

 dokončit příjmy dodacích listů a převodek přijatých obsahující předmětné respirátory (fyzicky naskladnit)  

 uzavřít všechny výdeje na fakturu/žádanku, převodky vydané obsahující předmětné respirátory (vyfakturovat)  

 vydat všechny rezervace přeceňovaných respirátorů 

 smazat nebo převést na sklad probíhající přecenění 

! Správné určení výstupního DPH je, a vždy bylo, odpovědností provozovatele lékárny (nikoliv dodavatele LP, 

dodavatele PDK číselníku nebo dodavatele informačního systému).  

 

■ 2. Označení SK 

Nejprve je nutné na skladu odznačit všechny skladové karty (ÚPRAVY / HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČIT 

VŠECHNY POLOŽKY). Dále vyfiltrovat skladové karty, které chcete přecenit a ručně nebo z menu ÚPRAVY / 

HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ /OZNAČIT POLOŽKY SEZNAMU je označit („✓“ – Vybráno v prvním sloupci „V“). 

 

■ 3. Přepočet prodejních cen 
Takto označené karty je poté možné přecenit v menu SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / PŘECENĚNÍ 

OZNAČENÝCH KARET/ ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO SAZBY DPH. 

Zde si uživatel zvolí příslušnou sazbu DPH a jednu ze dvou možností zachování prodejních cen. 

! Pro kontrolu je v dolní části okna vidět počet položek označených k přecenění. 

! Důležitým krokem je volba přepočtu prodejních cen po změně DPH. Důrazně doporučujeme, aby lékárny 

dobře promyslely, kterou z těchto možností použijí! 

 
2https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/informace-ministerstva-financi-k-

prominu-44059 
3 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2021/prehled-pomoci-v-gesci-ministerstva-fina-41224 
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Možnosti přecenění: 

 Zachovat prodejní cenu bez DPH, přepočítat prodejní cenu s DPH  

Pokud chcete zachovat PC bez DPH a přepočítat PC s DPH (výchozí hodnota) stačí stisknout tlačítko „Další“. Prodejní 

ceny s DPH se zvýší.  

 Zachovat prodejní cenu s DPH, přepočítat prodejní cenu bez DPH  

Pokud chcete zachovat prodejní ceny s DPH a přepočítat prodejní ceny bez DPH, je třeba před kliknutím na tlačítko 

„Další“ zaškrtnout volbu „Zachovat PC s DPH a přepočítat PC bez DPH“. Prodejní ceny se v tomto případě přepočítají 

tak, že prodejní cena s DPH zůstane stejná, ale sníží se prodejní cena bez DPH.  

 

 Výsledné prodejní ceny s DPH budou zaokrouhleny podle aktuálního nastavení v globální konfiguraci. Toto 

nastavení může uživatel případně před zahájením celého procesu přechodu na nové sazby změnit, a to v menu 

NÁSTROJE / KONFIGURACE / GLOBÁLNÍ / ZAOKROUHLOVÁNÍ. 

Kliknutím na tlačítko „OK“ dojde k zahájení vlastního přepočtu prodejních cen na položkách skladových karet 

a nastavení nových daňových sazeb na skladových kartách. 

O dokončení přecenění je uživatel informován: 
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■ 4. Kontrola provedené změny 

Provedenou změnu zařazení je možné zkontrolovat jednak v seznamu provedených přecenění a pak také kontrolou 

nastavení přeceňovaných skladových karet. 
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▪ Seznam přecenění 

Na rozdíly vzniklé přeceněním je možné se podívat v menu SKLADOVÉ KARTY/ PŘECENĚNÍ/ SEZNAM PŘECENĚNÍ. 

▪ Sklad 

Příslušné skladové karty mají nyní změněnou vstupní i výstupní sazbu DP 

 


