
 

 

 
 

Vážení pacienti, 

od 1. června 2020 bude Vašim ošetřujícím lékařům (a registrujícím praktickým lékařům) umožněn náhled do 

Vašeho lékového záznamu na léky, které Vám byly předepsány na recept a vydány na základě receptu 

v lékárně. Stejně tak budou tyto údaje k nahlédnutí lékárníkovi v okamžiku, kdy Vám bude v lékárně vydávat 

lék na recept. A tyto údaje budou k dispozici také lékařům v rámci zdravotnické záchranné služby a klinickým 

farmaceutům, což jsou specializovaní zdravotničtí pracovníci, kteří zejména v nemocnicích spolupracují 

s lékaři na vyhodnocení farmakoterapie u hospitalizovaných pacientů. 

Umožnění náhledu těmto zdravotnickým profesionálům na Váš lékový záznam může předejít duplicitám nebo 

nežádoucím lékovým interakcím, které mohou závažně ohrozit Vaše zdraví. Aktivní používání lékového 

záznamu výše uvedenými oprávněnými pracovníky při poskytování zdravotní péče tedy může zásadně přispět 

k větší bezpečnosti a účinnosti Vaší léčby. Přestože je jistě v zájmu každého pacienta, aby jeho ošetřující lékaři 

a lékárníci využili všechny dostupné prostředky k zajištění úspěšné a bezpečné léčby, i tak má každý občan 

právo, aby svobodně vyjádřil nesouhlas s tím, aby těmto zdravotnickým pracovníkům byl náhled umožněn. 

Od 1. prosince 2019 je možné projevit nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu. Nesouhlas může být 

udělen zvlášť pro lékaře, zvlášť pro lékárníky, zvlášť pro klinické farmaceuty. Nesouhlas může každý pacient 

za sebe (nebo za své děti, u nichž je zákonným zástupcem) projevit online v aplikaci na internetové stránce 

https://pacient.erecept.sukl.cz nebo zasláním listinného formuláře s úředně ověřeným podpisem na adresu 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo prostřednictvím své soukromé datové schránky. Pokud by nastavení 

nesouhlasů prováděl pacient online, má v internetové aplikaci možnost také vybrat konkrétního lékaře nebo 

konkrétního lékárníka, kterým souhlas s nahlížením udělí, pro ostatní lékaře nebo ostatní lékárníky by pak 

přístup byl zakázán. 

Abychom všem pacientům umožnili svobodně projevit svou vůli bez zbytečných administrativních překážek, 

připravili jsme jednoduchý formulář, který můžete využít, pokud nechcete ponechat výchozí nastavení, a 

pokud nechcete nebo nemůžete projevit vůli online v aplikaci na internetových stránkách 

https://pacient.erecept.sukl.cz. Formulář je na druhé straně tohoto letáku. Stačí jej vyplnit, v případě 

vyplnění za Vaše dítě přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, a poté zajít na obecní úřad, poštu nabízející 

službu CzechPoint nebo k notáři a nechat si úředně ověřit Váš podpis na tomto formuláři. Ten pak pošlete na 

adresu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, uvedenou na konci formuláře. V případě více dětí lze použít více 

formulářů, nebo si vytvořit vlastní dopis, kde budou osobní údaje všech dětí (v rozsahu toho, co je na 

formuláři) a osobní údaje zákonného zástupce a jeho úředně ověřený podpis. 

Formulář si samozřejmě můžete kdykoliv a zdarma stáhnout i z internetových stránek Ministerstva 

zdravotnictví nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv a webu www.LekovyZaznam.cz. Na tomto webu 

naleznete celou řadu detailních informací o lékovém záznamu a i odtamtud se můžete přihlásit do výše 

uvedené webové aplikace pro pacienty, kde je k dispozici Váš lékový záznam. Tam nejen uvidíte všechny 

recepty a léky, které Vám byly předepsány u lékařů a vydány v lékárnách, ale budete si moci přístupy lékařů, 

lékárníků a klinických farmaceutů nastavit sami online, a to kdykoliv, i opakovaně, z pohodlí domova a 

zdarma. Bez nutnosti posílat formuláře s úředně ověřeným podpisem. Podrobný návod, jak se zaregistrovat, 

abyste získali přístup do webové aplikace pro pacienty, je ke stažení na těchto internetových stránkách také. 

Pokud neprojevíte žádnou vůli, budou od 1. června 2020 ošetřující lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti a lékaři 

zdravotnické záchranné služby nahlížet do Vašeho lékového záznamu ve chvíli, kdy Vám budou poskytovat 

zdravotní službu. Projev vůle a změnu nastavení ale budete moci udělat i kdykoliv v budoucnu, neomezeně, 

i po 1. červnu 2020. 

Zvažte ale, prosím, velmi pečlivě každé omezení náhledu zdravotnických profesionálů na Váš lékový záznam. 

Zakázáním náhledu do lékového záznamu snížíte míru bezpečnosti léčby a přebíráte na sebe odpovědnost za 

chyby v medikaci, které by se odhalily, kdyby do lékového záznamu zdravotníci měli přístup. Jde o Vaše zdraví! 

Ministerstvo zdravotnictví 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

https://pacient.erecept.sukl.cz/
https://pacient.erecept.sukl.cz/
http://www.lekovyzaznam.cz/


Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením  
zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta 

Já, níže uvedený/á, tímto vyjadřuji svou vůli změnit oprávnění k nahlížení do mého lékového záznamu vybraným 
skupinám zdravotnických pracovníků, a žádám Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby tyto změny provedl: 

Jméno 

Příjmení 

Datum narození 

Adresa trvalého bydliště 

Umožnit nahlížení lékařům do lékového záznamu: 

Umožnit nahlížení lékárníkům do lékového záznamu: 

Umožnit nahlížení klinickým farmaceutům do lékového záznamu: 

Svou volbu vyznačte zakřížkováním. Neoznačení žádné z možností, nebo označení obou možností současně, bude považováno za 
projev vůle, který není vyjádřením souhlasu ani nesouhlasu a výchozí nebo dosavadní nastavení souhlasů vztahující se k dané skupině 
zdravotnických pracovníků tudíž nebude měněno. 

Pokud vyplňujete formulář za dítě, kterému jste zákonným zástupcem, vyplňte níže ještě své vlastní osobní 
údaje. A dále přiložte k vyplněnému formuláři prostou kopii rodného listu dítěte. Za každé dítě vyplňte 
samostatný formulář. Všechny formuláře, s úředně ověřeným podpisem, lze poslat v jedné obálce. 

Jméno  
zákonného zástupce Datum narození 

Příjmení  
zákonného zástupce 
Adresa trvalého bydliště 

Datum Podpis pacienta nebo jeho zákonného zástupce 

Podpis musí být úředně ověřen! Bez úředního ověření podpisu nemůže být formulář akceptován! 

Po vyplnění, podepsání a úředním ověření podpisu zašlete formulář na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

Prostor pro ověřovací doložku (úřední ověření podpisu) – pacient zde nic nevyplňuje 

NE 

ANO NE 

ANO NE 

ANO 
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