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Grémium majitelů lékáren

Mgr. Marek Hampel
předseda představenstva 
U Hranic 3221/14
100 00 Praha 10

VAŠE PODÁNÍ/ZE DNE NAŠE SP.ZN. VYŘIZUJE/LINKA DATUM

                       /1.2.2010 sukls23201/2010 Houžvičková/835 2.2.2010

Vážený pane předsedo,

reaguji na Váš dotaz ze dne 1.2.2010 týkající se záležitosti předávání dat dle § 82 odst. 3 písm. d) zákona č. 
378/2007, v rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelům lékáren pokynem SÚKL LEK 13 Verze 2.01.

V popisu datového rozhraní  LEK-13 verze 2.01 jsou popsané jednotlivé datové zprávy pro komunikaci 
s úložištěm. 
Zprávy, které jsou zasílány lékárnou Ústavu, a obdobně zprávy zasílané Ústavem lékárně, jsou zprávami ve 
formátu XML. Z této skutečnosti vychází popis datového rozhraní. Každá zpráva má popsanou skupinu
položek a položky skupin. 

I.
Každá skupina má uvedeno:

 Název – název skupiny položek v zasílaném XML

 Popis  - popis skupiny položek
 Povinnost uvedení skupiny

o R – „required“, tj. skupina je povinná, musí být vždy zaslána 
o C – „conditional“, tj. uvedení skupiny je závislé na definované podmínce
o O – „optional“, tj. skupina je nepovinná, nemusí být zaslána 

 Možný počet opakování skupiny
 Podmínka nebo pravidlo

Např. část definice skupin zprávy MSG011:

Název Popis Povinnost
Počet 
opakování Podmínka, pravidlo

Doklad DOKLAD R 1 x
     Pacient PACIENT R 1 x
     Vydej VÝDEJ R 1 x
         Lekarnik LÉKÁRNÍK R 1 x
             Jmeno JMÉNO O 1 x

             Poskytovatel 
POSKYTOVATEL -
VÝDEJ R 1 x CR090

         VLP VÝDEJ POLOŽKA LP R 100 x
RE056, RE071, RE082, 
CR006, RE093

…



2

Uvedení skupiny VLP je povinné. 

U skupiny VLP je možné opakování 1 až 100x. To znamená, že na jednom hlášení je možné uvést 
teoreticky až 100 vydaných LP, minimálně však jeden.  

Podmínka RE082 požaduje uvedení minimálně jedné z položek CenaCelkem, CenaPuvodce.  Podmínky a 
pravidla jsou uvedena v poslední záložce XLS dokumentace.

Přesné znění podmínky RE082 je: „Je-li přítomna tato skupina (VLP) PAK musí být přítomen alespoň jeden 
z elementů CenaPuvodce nebo CenaCelkem.“.
Elementem je nazývána položka datového rozhraní uvedená v XML zprávě.

II.
Každá položka skupiny má uvedeno:

 Název – název položky v zasílaném XML

 Popis  - popis položky
 Povinnost

o R – položka je povinná, musí být vždy zaslána
o C – uvedení položky je závislé na definované podmínce
o O – položka je nepovinná, nemusí být zaslána 

 Datový typ
 Podmínka nebo pravidlo, která se vztahuje výhradně pro uvedenou položku. Skupinové 

podmínky, které jsou společné pro 2 a více položek jedné skupiny, jsou uvedeny u skupiny.

Např. část definice položek skupiny VLP zprávy MSG011:

Název Popis Povinnost
Datový 
typ

Podmínka, 
pravidlo

…
Mnozstvi Vydané množství R n..3,2
Navod Návod (bez zkratky D.S.) O an..80
Pozn Poznámka O an..4000
CenaPuvodce Cena původce za celé množství LP C n..12,2

CenaCelkem
Cena celkem za celé množství LP (bez 
reg.poplatku) C n..12,2

UhradaZP Úhrada ZP za celé množství LP C n..12,2 RE070
…

III.
Výše uvedená pravidla platí pro všechny typy zpráv datového rozhraní.

IV.
Je věcí rozhodnutí provozovatele zdravotnického zařízení, jak má nastaven rozsah definovaných položek ve 
svém lékárenském informačním systému. V případě hlášení položky Cena LP, tedy stačí odesílat cenu 
původce. 

S pozdravem

PharmDr. Martin Beneš
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv




