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PŘEDPIS PLATNOST POČET POLOŽEK MOŽNOST OPAKOVÁNÍ A PLATNOST 
PŘI OPAKOVÁNÍ POZNÁMKY

RECEPT

ELEKTRONICKÝ

den vystavení 
+ 

14 kalendářních 
dnů, neurčí-li lékař 

jinak, nejdéle
však 1 rok (včetně 
systémových ATB)

                          
u receptů neodkladné 

péče a pohotovosti      
den vystavení              

+           
následující 

kalendářní den

nejvýše 2

ANO                                       
opakovací recept však nelze 

předepsat pro LP, které obsahují 
omamné či psychotropní látky 

(návykové látky)                                       
                                                

den vystavení 
+ 

6 měsíců, neurčí-li lékař jinak, 
nejdéle však 1 rok                                       

jsou-li předepsány 2 druhy LP, musí být 
u obou stejný počet opakování

Předání identi� kátoru eRp pacientovi 
je povinné a probíhá prostřednictvím 

listinného formuláře (papírová 
průvodka), textové zprávy (sms), 

elektronické pošty (e-mail) či pomocí 
aplikace SÚKL; způsob předání určuje 

pacient. Identi� kátor eRp se předává 
pacientovi bezplatně a při jeho 

předání nesmí docházet ke zvýhodnění 
konkrétního poskytovatele 

lékárenské péče.          
Namísto vydání identi� kátoru 

nelze pacienta odkázat jen 
na výdej přes občanský průkaz.

Stále platí omezení preskripce
pro zajištění léčby nejdéle 

na dobu 3 měsíců u LP předepsaných 
na účet veřejného zdravotního pojištění. 

Jestliže předepsaný počet balení tuto 
dobu přesahuje, lékárník vydá 

upravený počet balení.

Ztotožnění pacienta probíhá primárně 
podle jména, příjmení a data narození. 
Je nutné mít všechny údaje zadané 

správně, i chyba v diakritice vede 
k neztotožnění.

Papírová průvodka je pro lékárníka 
pouze nosičem identi� kátoru eRp, 

jakékoliv doplněné pokyny (změna 
dávkování, opakování výdeje, změna 

úhrady) odlišné od originálu eRp 
v centrálním úložišti jsou zcela 

bez významu.

Příznak „pohotovost“, jde-li o recept 
vystavený lékařskou pohotovostní 

službou nebo pohotovostní službou 
v oboru zubního lékařství. Příznak 

„neodkladná péče“, je-li LP předepsán 
na účet veřejného zdravotního pojištění 

nesmluvním lékařem v rámci jím 
poskytnuté neodkladné péče. 

(platí i pro listinné recepty)

Příznaky vztahující se k LP, receptu či 
ZP (nezaměňovat, neregistrovaný 

LP, opakovat, překročení dávkování, 
hradí pacient) mají v systému 

eReceptu své pole, nelze je tedy 
uvádět jako součást pokynů 
pro užívání (dávkování) LP.

Je-li u předepisovaného LP požadována 
zvýšená úhrada nebo je předepsán vysoce 

inovativní LP či IPLP s obsahem konopí, musí 
být na eRp uvedena hlavní diagnóza

v podobě číselné diagnózy dle Mezinárodní 
klasi� kace nemocí. Diagnóza se uvádí 

na nejvyšší počet znaků.

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný 
počet balení LP, může lékárník 

prodloužit dobu platnosti
elektronického receptu 

až o 14 kalendářních dnů.

Ztotožnění pacienta je nutné 
k jednoznačnému přiřazení konkrétního 

eReceptu či elektronického záznamu 
listinného receptu konkrétnímu člověku; 

eRecepty neztotožněného pacienta 
nejsou viditelné v lékovém záznamu.

Předepisující lékař může za účelem 
opravy údajů na eRp provést změnu 

eRp v systému eRecept, pokud nedošlo 
k zahájení výdeje (přípravy) léčivého 

přípravku nebo neuplynula doba 
platnosti eRp. Pokud lékař místo 

změny eRp vystaví nový eRp, musí 
původní eRp zrušit.

U IPLP je povinné do příslušného pole 
uvést postup přípravy textově, tedy 
obvyklým způsobem tak, jak byl uváděn 
na listinném receptu. Jednotlivé složky 

a instrukce pro přípravu mají být 
uvedeny na samostatných řádcích.

I když je průvodka eRp obsahující 
identi� kátor opatřena razítkem

lékaře a jeho podpisem, není možné ji 
považovat za listinný recept.

„Nezaměňovat“ pro lékárníka znamená,
že musí vydat LP, který je předepsán, 

a nemůže jej, ani v případě jeho nedostatku 
(výpadku), zaměnit za jiný LP

se stejnou léčivou látkou. 
Zaměnit jej může pouze v případě, 

pokud je s ohledem na zdraví pacienta 
nezbytný okamžitý výdej. 

                            
 „Nezaměňovat“ je vhodné  používat

v případě, kdy má předepisující lékař 
skutečně důvod trvat na vydání pouze 

předepsaného léčivého přípravku, 
ať již jde o odůvodnění zdravotním 

stavem či jinými důvody na straně pacienta 
(např. alergie na pomocné látky 

či zejména u dětských pacientů � xace 
na konkrétní příchuť, tvar, velikost nebo barvu 

lékové formy). 

Lékaři se navíc do průměrné úhrady 
na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce 

započítávají i doplatky za léčivé přípravky, 
u kterých předepisující lékař vyloučil možnost 

záměny. Při překročení limitu 
o 20 % může zdravotní pojišťovna požadovat 

po lékaři až 25 % z překročené částky. 
Pacientovi se u takto označených LP 

započítávají celé doplatky do limitu pojištěnce 
(nikoliv jen započitatelné doplatky). 

Dřívější vyčerpání ochranného limitu vede 
ke zvyšování nákladů ZP.  

LISTINNÝ

den vystavení 
+ 

14 kalendářních 
dnů, neurčí-li 

lékař jinak, nejdéle
však 1 rok (včetně 
systémových ATB); 
pokud nechce lékař 

platnost zkrátit nebo 
prodloužit, 

nemusí být uvedena

u receptů neodkladné 
péče a pohotovosti      

den vystavení              
+           

následující 
kalendářní den

1 NE

Pokud jsou předepsány
2 druhy léčivého přípravku, 
je takový recept neplatný

(škrtnutí jedné položky 
nevytvoří platný recept, druhou 
nepřeškrtnutou položku nelze 

vydat).

Stále platí omezení preskripce
pro zajištění léčby nejdéle 

na dobu 3 měsíců u LP předepsaných 
na účet veřejného zdravotního pojištění. 

Jestliže předepsaný počet balení 
tuto dobu přesahuje, lékárník vydá 

upravený počet balení.                        
+

Lékárník může vystavit výpis z receptu 
s označením „Výpis“.

Lékárník může se souhlasem 
pacienta vydat jiný než předepsaný 
LP, obsahuje-li stejnou léčivou látku 
se stejnou cestou podání a ve stejné 

lékové formě. Lékárník může zaměnit
předepsaný LP za jiný LP s jinou léčivou 

látkou s obdobnými účinky nebo 
v jiné lékové formě jen se souhlasem

pacienta a předepisujícího lékaře – 
nutno vyznačit na Rp či eRp.

Vystavení lékařského předpisu 
v listinné podobě je vždy přípustné 

pro LP předepsané v rámci klinického 
hodnocení, při předepisování LP při 

poskytování odborné první pomoci, 
při poskytování zdravotní péče 

ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta a v případě, kdy 

z prokazatelných technických 
důvodů není možné vystavit lékařský 

předpis v elektronické podobě. 
Předepisující lékař v případě vystavení 

receptu v listinné podobě na receptu 
vždy uvede důvod, pro který byl recept 

vystaven v listinné podobě.

Lékaři, kteří chtějí předepisovat ad 
usum proprium, musí být členy ČLK
a musí mít se zdravotní pojišťovnou 

uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu
o předepisování, týkající se preskripce 
léčivých přípravků (i nehrazených) pro 
vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných 

příslušníků. Takový recept může být 
i listinný a musí mít všechny náležitosti 

včetně vyznačeného dávkování.

Lékař je povinen v případě předepsání 
neregistrovaného léčivého 

přípravku (včetně LP ze speci� ckých 
léčebných programů) tuto skutečnost 

vyznačit na lékařském předpisu 
a předepsání či použití neregistrovaného 

LP neprodleně oznámit SÚKL, 
nejpozději do 7 dnů od předepsání či 
použití LP. V případě SLP oznamovací 

povinnost není.

Již nemusí být otisk razítka lékaře, 
údaje o poskytovateli zdravotních 
služeb mohou být vytištěny nebo 

napsány ručně; stále však musí být 
vlastnoruční podpis lékaře.

Zákaz natištěné reklamy na tiskopisu 
receptu (loga � rem nebo konkrétních 

léčivých přípravků) – platí i pro 
průvodky eRp a poukazy.

 Lékárník LP nevydá, chybí-li podpis 
předepisujícího lékaře. Lékárník 
LP nevydá, chybí-li identi� kace 

poskytovatele zdravotních služeb, 
identi� kační číslo pacienta-pojištěnce 

či kód jeho zdravotní pojišťovny 
a nelze je doplnit.

Recept schválený revizním lékařem
či recept na LP s preskripčním 
omezením (musí být uvedeno 

„Na doporučení odborného lékaře” 
s uvedením jeho IČZ) musí i nadále 

otisk razítka předepisujícího lékaře 
obsahovat.

Není-li na receptu vyznačeno 
překročení dávkování a lékař je 

nedosažitelný, upraví lékárník dávkování 
tak, aby odpovídalo souhrnu údajů 

o přípravku či Českému lékopisu, a lékaře 
o dané skutečnosti uvědomí.

ELEKTRONICKÝ 
S MODRÝM PRUHEM

den vystavení 
+ 

14 kalendářních 
dnů, neurčí-li lékař 
jinak, nejdéle však 

30 dnů

1 NE

Od 1. 1. 2022 dochází k povinnosti 
vystavovat recepty na LP s obsahem 

vysoce návykových látek (recepty 
s modrým pruhem) formou eReceptu.

Recept vytvářený 
v elektronické podobě nese příznak 

„vysoce návyková látka“.

Příznak „vysoce návyková látka“ pro 
recept na LP s obsahem návykové látky 
uvedené v příloze č. 1 nebo 5 nařízení 
vlády o seznamech návykových látek, 

není-li současně uvedena v příloze č. 8.

Léčivý přípravek s obsahem konopí 
pro léčebné použití může být 

předepsán a vydán pouze 
v elektronické podobě s příznakem 

„vysoce návyková látka“.

IPLP s obsahem konopí pro léčebné 
použití lze předepsat na jeden recept 

nejvýše v množství odpovídajícím dávce 
pro zajištění jednoměsíční léčby

pro danou indikaci.

LISTINNÝ 
S MODRÝM PRUHEM

den vystavení 
+ 

14 kalendářních 
dnů, neurčí-li lékař 
jinak, nejdéle však 

30 dnů

1 NE

Podmínky, které umožňují vystavení 
receptu s modrým pruhem v listinné 
podobě namísto elektronické, jsou 

shodné s  podmínkami umožňujícími 
vystavit běžný recept v listinné podobě.

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým 
pruhem musí mít vyznačeno 
pořadové číslo tiskopisu a kód 

obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který je vydal.

Pro výdej v lékárně je určen originál 
receptu a jeho první průpis, druhý 

průpis se ponechává v bloku 
použitých receptů.

Slouží pro výdej LP obsahujících 
návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 
nařízení vlády o seznamech návykových 

látek, nejsou-li současně uvedeny 
v příloze č. 8.

Počet balení nebo dávek předepsaného 
léčivého přípravku se vyznačí římskou 

číslicí a slovy v latinském jazyce
(platí pro všechny listinné recepty).

Je-li na receptu rozpor mezi počtem 
balení vyjádřený číslicí a slovním 

údajem, má přednost slovní vyjádření 
(platí pro všechny listinné recepty).

POUKAZ

LISTINNÝ

den vystavení 
+ 

30 kalendářních dnů
ode dne vystavení, 

neurčí-li lékař jinak, 
nejdéle však 1 rok

1 NE

Kromě podpisu předepisujícího (lékař, 
zubní lékař nebo jiný zdravotnický 
pracovník se specializovanou nebo 

zvláštní odbornou způsobilostí) musí 
být jméno předepisujícího vypsáno 

tiskacím písmem.

Lze vystavit výpis z poukazu 
s označením „Výpis“.        

Na listinný poukaz se uvádí i údaje 
vztahující se k výši a podmínkám 
úhrady (např. stupeň inkontinence 

u absorpčních zdravotnických 
prostředků), a to včetně vyznačení 

jiné než první úhrady (je-li u ZP 
stanoveno více úhrad).

Zdravotnický prostředek 
na  poukaz může vydat 

i farmaceutický asistent. 

Na poukazu vždy  musí být uvedena 
diagnóza pacienta, pro kterou je 

zdravotnický prostředek pacientovi 
předepisován. Diagnóza se uvádí 

na nejvyšší počet znaků, který je 
v seznamu Mezinárodní klasi� kace 

nemocí uveden.

Jestliže předepisující předepíše 
zdravotnický prostředek, na jehož 

úhradě se podílí pacient, 
je předepisující povinen na tuto 
skutečnost pacienta upozornit.  

                    
Při výdeji lze zdravotnický prostředek 

se souhlasem pacienta zaměnit
za jiný zdravotnický prostředek 

s ohledem na účinnost a určený účel.

Pokud je zdravotnický prostředek 
schválen revizním lékařem, 

pak RL nebo předepisující (na základě 
písemného souhlasu RL) na listinném 

poukazu uvede poznámku 
„Schváleno revizním lékařem“, 
datum rozhodnutí, evidenční číslo 

rozhodnutí; RL navíc uvede 
podpis a otisk razítka 

rozhodujícího RL. ePoukaz musí být 
označen příznakem schválení zdravotní 
pojišťovny. Až po schválení ze strany 

ZP může předat lékař pacientovi 
identi� kátor.

Pravidelně a opakovaně předepisované ZP, 
které musí schvalovat RL, mohou být 

na dobu 12 měsíců schváleny prostřednictvím 
jednorázově vydaného písemného 

souhlasu RL s opakovanou preskripcí ZP. 
Výjimkou jsou ZP pro vlhké krytí.

ELEKTRONICKÝ

den vystavení 
+ 

30 kalendářních dnů
ode dne vystavení, 

neurčí-li lékař jinak, 
nejdéle však 1 rok

1 NE

Předepisování i výdej elektronického 
poukazu probíhá prostřednictvím

systému eRecept.                               
Vystavování ePoukazu je nepovinné.  

Spuštění ePoukazu se očekává v roce 2022.

Pokud si pacient nezvolí jinak, 
je mu devítimístný identi� kátor

bezplatně předán prostřednictvím 
listinného formuláře.

Pacient si může zvolit zaslání 
identi� kátoru také prostřednictvím 

textové zprávy (sms), elektronické pošty 
(e-mail) či pomocí aplikace SÚKL.

ŽÁDANKA

LISTINNÁ NEBO 
ELEKTRONICKÁ

den vystavení 
+ 

60 kalendářních dnů
bez omezení NE

Vydat mohou i farmaceutičtí asistenti 
v lékárnách, ale nesmí provést záměnu.

Žádanky v listinné podobě musí
i nadále obsahovat otisk razítka

a vlastnoruční podpis lékaře.

Žádanka obsahuje název poskytovatele 
zdravotních služeb, název LP, počet 

balení či dávek, datum vystavení, jméno 
a příjmení vystavujícího lékaře. 

Lékárna je oprávněna na žádanku 
rozdělovat jednotlivá balení 

registrovaných LP pro poskytovatele 
zdravotních služeb. 

S MODRÝM PRUHEM

den vystavení 
+ 

14 kalendářních 
dnů, neurčí-li lékař 
jinak, nejdéle však 

30 dnů

nejvýše 5 NE
pouze v listinné podobě                       

+                                         
výdej pouze lékárníkem

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým 
pruhem musí mít vyznačeno 
pořadové číslo tiskopisu a kód 

obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který je vydal.

Pro výdej v lékárně je určen originál 
žádanky a její první dva průpisy, 

třetí průpis se ponechává v bloku 
použitých žádanek.

LP může převzít pouze lékař nebo 
zdravotnický pracovník pověřený 

k tomuto účelu fyzickou nebo 
právnickou osobou oprávněnou 

poskytovat zdravotní péči.

Slouží pro výdej LP obsahujících 
návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 
nařízení vlády o seznamech návykových 

látek, nejsou-li současně uvedeny 
v příloze č. 8.

Při předepisování IPLP s obsahem 
konopí pro léčebné použití je nutné 
uvést jméno, příjmení a číslo pojištěnce, 

pro kterého je tento přípravek určen.


