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Nový eRecept 

Co je to eRecept? 

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. 

Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). 

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor 

eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. 

Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER. 

V systému SmartMEDIX® řada lékařů již nyní možnosti předepisování eReceptů využívá. Modul 

eRecept je ve SmartMEDIX® zaimplementován bez dalších příplatků. 

V souvislosti s povinností využívání elektronické preskripce (od 1. 1. 2018) připravil SÚKL nový 

informační systém eRecept v novém Centrálním úložišti receptů (CÚeR). Lékaři, kteří vystavují již nyní 

eRecepty v dočasném řešení CÚeR, jsou povinni přejít na nový IS eRecept již v polovině srpna 2017. 

Aktuální časové milníky přechodu na nový IS eRecept dle SÚKL 

Zprovoznění nového řešení CÚeR na produkci – zahájení paralelního provozu 
dočasného řešení CÚeR a nového řešení CÚeR 

3.7. 2017 

Spuštění služby předepisování lékařům 31.7.2017 

Vypnutí možnosti vystavovat recepty v dočasném řešení CÚeR 14.8.2017 

Vypnutí dočasného řešení CÚeR a zprovoznění nového řešení RLPO na 
produkci 

1.9.2017 

Odstávka CÚeR 
1.9.2017 21:30 - 
2.9.2017 7.00 

Migrace dat z dočasného řešení CÚeR  + migrace dat z RLPO do nového 
řešení, zahájení provozu pouze nového řešení CÚeR 

2.9.2017 

 

Nový informační systém eRecept ve SmartMEDIXu 

9. 8. 2017 přistoupíme na základě povinnosti přechodu na nový IS eRecept v novém CÚeR k uvolnění 

nové verze programu SmartMEDIX® 3.10.0.0.  

Od 14. 8. 2017 již nebude možné pořizovat eRecepty ve starších verzích programu (než 3.10.0.0). 

V noci z 1. 9. na 2. 9. 2017 provede SÚKL migraci dat ze starého úložiště do nového a definitivně tak 

vypne starý eRecept . Poté již bude v provozu jen nové CÚeR. 

V nové verzi programu SmartMEDIX® se budou eRecepty i nadále vytvářet stejným způsobem jako 

doposud. Žádné změny nenastanou ani v souvislosti s digitálními certifikáty nebo s nastavením 

přihlašovacích údajů od SÚKLu.   
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Podstatnou viditelnou změnou je skutečnost, že nový eRecept bude obsahovat kratší kód (jen 12 

znaků), který ošetřující lékař předá pacientovi formou SMS, e-mailu nebo v budoucnu přes mobilní 

aplikaci. V případě potřeby tisku eReceptu zvolí lékař možnost vytisknout tzv. papírovou průvodku, 

která bude jiného vzhledu než klasický recept a především bude obsahovat unikátní identifikátor 

eReceptu, na základě kterého pak lékárna vydá daný lék pacientovi. 

Současně SÚKL vytvořil nové Centrální úložiště eReceptů (CÚeR), které bude poskytovat nové funkce, 

mezi něž patří např. již zmíněné rozesílání SMS nebo e-mailů s eReceptem pacientům (odeslání bude 

možné provést přes Centrální úložiště zdarma). Další nové funkce budou k dispozici v budoucnu 

(např. ověřování totožnosti pacienta v Registru obyvatel, atd.) 

Výhody eReceptu 

• Vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji 

• Není možné jej vyplnit neúplně 

• Možnost lékaře ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl a který lék mu 

byl vydán (v novém IS eRecept) 

• Možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí nutně 

navštívit lékaře (výhodné např. u chronických pacientů, kdy návštěva lékaře není vždy 

nutná) 

• Webová aplikace pro pacienta i lékaře (v budoucnu) 

Budoucí výhody eReceptu jsou pak závislé na změnách legislativy: 

• Lékový záznam pacienta 

• Kontrola duplicit při předepisování léků 

• Modul týkající se nežádoucích lékových interakcí 

• Více položek na jednom receptu 

Povinnost vystavovat recepty elektronicky 

Od 1. ledna 2018 je elektronická preskripce povinná. Tato povinnost se týká všech předepisujících 

lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, 

lékařky na mateřské dovolené…). 

Lékařům, kteří již pracují v systému SmartMEDIX®, ale eRecept zatím nevyužívají, doporučujeme 

informovat se na možnost jeho aktivace u pracovníků horké linky na tel. +420 733 398 440. 

Podrobnější informace k novému eReceptu najdete na stránkách https://www.epreskripce.cz 

(stránky jsou průběžně SÚKlem doplňovány a aktualizovány) 

Informace pro žadatele o vstup do systému elektronické preskripce pak najdete zde: 

http://www.sukl.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept 

https://www.epreskripce.cz/
http://www.sukl.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept

