
IV. 
PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI VYHLÁŠKY S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 
 
 

329/2019 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne 5. prosince 2019  
 

o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb  
 
 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., 
zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., k provedení § 80 odst. 5 písm. a) až d) a f) až i), § 81 
odst. 4 písm. a) a b), § 81a odst. 1 a 4 a § 81e odst. 6 zákona o léčivech:  
 

 
… 
 
 

§ 5  
 

Rozsah údajů potřebných pro vytvoření elektronického receptu a jeho náležitosti  
 
 (1) V požadavku se o elektronickém receptu uvádí  
  
a) doba platnosti elektronického receptu,  
  
b) způsob doručení identifikátoru elektronického receptu pacientovi; je-li zvolen způsob zaslání identifikátoru prostřednictvím 
systému eRecept textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty, pak musí požadavek obsahovat rovněž telefonní 
číslo nebo adresu elektronické pošty, kam má být identifikátor doručen,  
  
c) příznak  
1. "opakovací recept" s uvedením celkového počtu výdejů v případě, že jde o elektronický recept s předepsaným léčivým 
přípravkem, jehož výdej se má opakovat (dále jen "opakovací recept"); opakovaný výdej nelze použít u léčivých přípravků 
obsahujících návykovou látku podle právního předpisu upravujícího zacházení s návykovými látkami3), nebo u léčivých 
přípravků obsahujících látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog4),  
2. "neodkladná péče", je-li léčivý přípravek předepsán na účet veřejného zdravotního pojištění nesmluvním lékařem5) v rámci jím 
poskytnuté neodkladné péče,  
3. "pohotovost", jde-li o recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství,  
4. "ad usum proprium" nebo "pro potřebu rodiny" v případě, že jde o požadavek lékaře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b),  
   
d) číslo schválené žádanky o schválení a výši schválené úhrady, jestliže je úhrada některého z předepsaných léčivých 
přípravků vázána na schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.  
  
 (2) V požadavku se ve vztahu k pacientovi, kterému je léčivý přípravek předepisován, uvádí  
  
a) označení zdravotní pojišťovny pacienta číselným kódem, pokud má být léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění5), nebo příznak, že úhrada léčivého přípravku vyplývá pro Ministerstvo zdravotnictví z mezinárodní smlouvy nebo z 
jiného právního předpisu6),  
  
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu pacienta, a nemá-li trvalý pobyt, adresa bydliště pacienta,  
  
c) telefonní číslo pacienta, nelze-li jej uvést, pak adresu místa, kde se pacient zdržuje,  
  
d) číslo pojištěnce5), bylo-li přiděleno; pokud číslo pojištěnce pacientovi nebylo přiděleno, nebo nelze-li z čísla pojištěnce určit 
jeho věk, datum narození pacienta,  
  
e) jde-li o pacienta mladšího 7 let věku, uvede lékař jeho hmotnost v kg v případě, že tato není přiměřená jeho věku,  
  
f) adresa vazební věznice, do níž byla osoba vzata, jde-li o osobu ve výkonu vazby,  
  
g) adresa věznice nebo ústavu zabezpečovací detence, do níž byla osoba umístěna, jde-li o osobu ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence.  
  
 (3) V požadavku se ve vztahu k předepisovanému léčivému přípravku uvádí  
  
a) identifikace léčivého přípravku kódem přiděleným Ústavem, pod nímž je léčivý přípravek registrován nebo který mu byl 
přidělen, a  
1. chráněným názvem, pod nímž byl léčivý přípravek registrován7), lékovou formou, sílou a velikostí balení, nebo  
2. mezinárodním nechráněným názvem léčivé látky doporučeným Světovou zdravotnickou organizací s uvedením požadované 
lékové formy, síly a množství požadované lékové formy,  
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b) v případě připravovaného léčivého přípravku jeho identifikace lékopisným názvem nebo jeho synonymem nebo jeho zkratkou 
uvedenou v Českém lékopisu8) nebo názvem léčivé nebo pomocné látky uvedené v seznamu stanoveném jiným právním 
předpisem 9) nebo názvem látky, k jejímuž použití bylo vydáno povolení Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o léčivech, a 
to i pro jeho jednotlivé složky se současným uvedením požadovaného množství v gramech, v případě použití jiné jednotky se 
tato jednotka uvede,  
  
c) hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, jestliže je předepisujícím lékařem požadována zvýšená 
úhrada nebo je předepisován vysoce inovativní přípravek nebo individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí 
pro léčebné použití, a to v podobě číselné diagnózy podle Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a 
přidružených zdravotních problémů,  
  
d) počet balení nebo dávek; v případě předepisování léčivého přípravku na účet veřejného zdravotního pojištění může 
elektronický recept obsahovat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další 
kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu 3 měsíců,  
  
e) pokyny k použití léčivého přípravku,  
  
f) způsob úhrady léčivého přípravku, a to uvedením slov  
1. "hradí pacient", jestliže léčivý přípravek nemá být hrazen z veřejného zdravotního pojištění5), nebo v případě, že předepisující 
lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta5), pokud nejde o neodkladnou péči,  
2. "základní úhrada", jestliže léčivý přípravek má být hrazen z veřejného zdravotního pojištění,  
3. "zvýšená úhrada", jestliže je předepisujícím lékařem požadována u léčivého přípravku, který ji má stanovenou podle jiného 
právního předpisu5),  
4. "hradí zaměstnavatel pacienta",  
5. "základní úhrada s doplatkem zaměstnavatele", nebo  
6. "zvýšená úhrada s doplatkem zaměstnavatele",  
  
g) příznak  
1. "nezaměňovat", jestliže předepisující lékař trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku,  
2. "překročení", jde-li o záměrné překročení dávkování stanoveného Českým lékopisem8) nebo dávkování nebo indikace 
uvedené v souhrnu údajů o přípravku10),  
3. "neregistrovaný LP", jde-li o předepsání neregistrovaného léčivého přípravku.  
  
 (4) V požadavku se ve vztahu k předepisujícímu lékaři a poskytovateli zdravotních služeb uvádí  
  
a) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu  
1. jméno, popřípadě jména, příjmení lékaře, adresa včetně telefonního čísla, místo poskytování zdravotních služeb, název 
pracoviště a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, bylo-li zdravotní pojišťovnou přiděleno, jde-li o fyzickou 
podnikající osobu, nebo  
2. název nebo obchodní firmu, sídlo včetně telefonního čísla, místo poskytování zdravotních služeb, název pracoviště a 
identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou, pokud má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, jde-li o právnickou 
osobu,  
  
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení předepisujícího lékaře, jestliže zdravotní péče byla poskytnuta u poskytovatele 
zdravotních služeb, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,  
  
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu včetně telefonního čísla předepisujícího lékaře, jde-li o lékaře 
uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b),  
  
d) elektronický podpis předepisujícího lékaře.  
  
 (5) V případě požadavku na vytvoření elektronického receptu na léčivý přípravek, jehož úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění je z hlediska odbornosti předepisujícího lékaře omezena5), a který je vystavený lékařem jiné odbornosti, 
obsahuje požadavek také jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou a odbornost 
lékaře, který předpis léčivého přípravku doporučil; doporučení odborného lékaře musí být nejpozději v den předepsání léčivého 
přípravku založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.  
  
 (6) Požadavek na vytvoření elektronického receptu nesmí obsahovat více než jeden druh léčivého přípravku 2 druhy 
léčivých přípravků.  
 
 (7) Požadavek na vytvoření opakovacího receptu může obsahovat 2 druhy léčivých přípravků pouze 
v případě, pokud je počet opakování u obou druhů léčivých přípravků stejný. 
  

 
… 

 
§ 13 

 
Způsob předepisování receptu v listinné podobě a výpis 

 
 (1) Na recept v listinné podobě12) lze do 31. května 2020 předepsat nejvýše 2 druhy léčivého přípravku a od 1. 
června 2020 lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku. 
  

aspi://module='ASPI'&link='378/2007%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='329/2019%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 (2) Pro dobu platnosti receptu v listinné podobě platí § 9 odst. 1 a 3 obdobně. 
  
 (3) Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže na receptu jsou předepsány dva druhy léčivých 
přípravků, z nichž některý není k dispozici, a ani nemůže být chybějící léčivý přípravek nebo odpovídající počet jeho balení 
urychleně obstarán, vystaví farmaceut na chybějící léčivý přípravek nebo počet balení výpis z receptu v listinné podobě s 
označením "Výpis". 
  
 (4) Výpis z receptu v listinné podobě obsahuje údaje z původního receptu; na původní recept se uvede poznámka 
"Pořízen výpis". 
  
 (5) Výpis z receptu v listinné podobě má platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem po jeho dni vystavení. 
  
 (6) V případě předepisování léčivého přípravku na účet veřejného zdravotního pojištění na listinný recept platí § 9 
odst. 4 § 5 odst. 3 písm. d) obdobně. 
  
 


