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Březen až květen 2016 – vytvoření Enterprise architektury, příprava zadávací 

dokumentace

Červen 2016 – souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k 

plánovanému ICT projektu IS eRecept

Červen 2016 – zveřejněna VZ na IS eRecept

Listopad 2016 – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce

Prosinec 2016 – podpis smluv s dodavatelem a zahájení realizace

Leden 2017 – vytvoření prováděcího projektu

Únor až červen 2017 – vývoj IS eRecept

Jak jsme začínali



Duben až červen 2017 – testování vyvinutého SW

Červenec 2017 – nasazení na produkční prostředí

Červenec až srpen 2017 – přechod již  zaregistrovaných uživatelů ze starého do 

nového SW

Září 2017 – migrace dat, ukončení provozu starého SW

Září až listopad 2017 – celoplošný pilotní provoz

Od listopadu 2017 – rutinní provoz nového IS eRecept

Co jsme stihli letos



Dle § 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech) a dále pak ve vyhlášce 54/2008 Sb., o způsobu 

předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu 

a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, bude od 

1.1. 2018 používání elektronických receptů povinné

Nový IS eRecept

plně respektuje současné znění legislativy pro všechny realizované funkcionalit a zajišťuje 

realizaci maximálního rozsahu požadovaných funkcionalit v rámci platných zákonů

plně respektuje již existující systémy eGovernmentu a využívá je v maximální možné míře (ZR, 

DS, Czech Point, NIA a další)

Proč to děláme



Lékaři ve všech typech zdravotnických zařízení

Lékařské, ambulantní a nemocniční systémy komunikující prostřednictvím webových služeb

Webová a mobilní aplikace pro lékaře

Lékárníci v lékárnách

Lékárenské systémy komunikující prostřednictvím webových služeb

Webová aplikace pro lékárníky

Pracovníci zdravotních pojišťoven

Informační systémy zdravotních pojišťoven komunikující prostřednictvím webových služeb

Pacienti

Webová a mobilní aplikace pro pacienty

Kdo systém využívá



Lékaři vystavují eRecepty

Ve své ordinaci prostřednictvím lékařského SW

Prostřednictvím webové či mobilní aplikace

Lékaři mají informace o lécích vydaných pacientovi v lékárně

Pacienti nepotřebují k vydání léků papírový doklad, lékař využije jednu ze 4 cest 

předání

Předání identifikátoru na vytištěné průvodce eReceptu

Předání identifikátoru emailem (zašifrovaná příloha pdf)

Předání identifikátoru prostřednictvím SMS

Využití webové či mobilní aplikace pacienta

Co systém přinese lékařům



Pacienti budou mít k dispozici webovou a mobilní aplikaci pro přehled všech svých 

eReceptů

Pacient nemusí zpět k lékaři, pokud identifikátor eReceptu ztratí nebo poškodí, je 

možné jej zaslat opakovaně

Pacient nemusí zpět k lékaři, pokud je na eReceptu nutné něco změnit, lékař může 

eRecept před výdejem léků opravit

Pacient nemusí pro eRecept k lékaři, pokud lékař souhlasí s předepsáním léků bez jeho 

osobní návštěvy

Zdravotní pojišťovny stahují eRecepty svých pojištěnců přímo z centrálního úložiště 

elektronických receptů

Co systém umí pro ostatní



Závěr

Děkuji za pozornost

Naše kontakty

erecept@sukl.cz

Další informace

www.epreskripce.cz

mailto:erecept@sukl.cz
http://www.epreskripce.cz/

