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R E C E P T
Vše, co byste měli vědět o receptu



Co všechno musí recept 
obsahovat

 označení zdravotní pojišťovny čí-
selným kódem – důležité hlavně  
u léků hrazených ze zdravotního po-
jištění, 

 jméno a příjmení, adresa pacienta, 
telefonní číslo pacienta (pokud má 
lékař souhlas pacienta) a číslo pojiš-
těnce, pokud nebylo přiděleno, da-
tum narození pacienta, 

 předepsaný lék: 
 » chráněným názvem, pod kterým je 

lék v ČR registrován, léková forma, 
síla a velikost balení,

 » lékopisným názvem nebo jeho 
synonymem nebo jeho zkratkou 
uvedenou v Českém lékopise od-
povídající jednotlivým složkám se 
současným uvedením požadova-
ného množství – v případě připra-
vovaných léků,    

 návod k použití léku, 

 otisk razítka poskytovatele obsahu-
jící: 

 » jméno a příjmení lékaře,   adresu 
včetně telefonního čísla místa pra-
videlného poskytování zdravotní 
péče a identifikační číslo při dělené 
zdravotní pojišťovnou, 

 » název nebo obchodní firmu, sídlo, 
včetně telefonního čísla místa, kde 
se trvale poskytuje zdravotní péče,  
a identifikační číslo přidělené zdra-
votní pojišťovnou, 

 jméno a příjmení předepisujícího 
lékaře vypsané hůlkovým písmem 
nebo jmenovkou, 

 podpis předepisujícího lékaře  
a datum vystavení receptu. 

Položky, které je nutné na tištěném  
či elektronickém receptu uvést, 
jsou shodné a jsou dány vyhláškou  
o způsobu předepisování léků  
a o pravidlech používání lékařských 
předpisů.

Jak dlouho platí recept

Platnost receptu je obvykle 14 dní.  
V případě, že jsou předepsána antibio-
tika a antimikrobiální chemoterapeuti-

Recept neboli lékařský předpis je dokument vydaný lékařem, 
který slouží k výdeji léčivého přípravku pacientovi v lékárně. 
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ka, platí pouze 5 kalendářních dní ode 
dne vystavení, kromě léků k lokálnímu 
(místnímu) použití.

Co je to opakovací recept

Opakovací recept umožňuje lékaři 
zajistit výdej léku pro pacienta opa-
kovaně, a to hlavně v případech, kdy 
je jeho zdravotní stav stabilizován,  
a nevyžaduje proto častější návštěvy 
lékaře. Opakovací recept platí 6 měsíců, 
nestanoví-li předepisující lékař jinak, 
počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle 
však 1 rok. Na tento recept nelze přede-
psat lék, který obsahuje omamné nebo 
psychotropní (návykové) látky.

Jestliže se má výdej předepsaného 
léku opakovat, na receptu se kro-
mě běžných údajů uvede pokyn  
k opakovanému výdeji, a to zpravidla 
slovem „Repetatur“, číslicí a slovy údaj  
o celkovém počtu výdejů. V rámci jed-
noho výdeje lze získat lék na dobu ma-
ximálně tří měsíců. 

Co je to recept s modrým 
pruhem

Některé návykové látky musí být 
dle zákona předepisovány na recept  
s modrým pruhem. 

Modrý pruh na receptu upozorňuje lé-
kaře, lékárníka i pacienta na to, že jsou 
předepsány vysoce účinné látky, jejichž 
evidence a použití je pod přísným do-
hledem. 

Výrobu lékařských předpisů označe-
ných modrým pruhem a jejich distribu-
ci předepisujícím lékařům zabezpečují 
příslušné obecní úřady s rozšířenou 
působností. Každý tiskopis lékařského 
předpisu s modrým pruhem má navíc 
vlastní identifikaci, která je dlouhodo-
bě evidována, a to od převzetí lékaře  
na obecním úřadě, přes předepisování, 
až po výdej v lékárně. Ztráta nebo odci-
zení nevyplněného lékařského předpi-
su s modrým pruhem se musí oznámit 
obecnímu úřadu a současně  i Policii 
České republiky. 

Zacházení s léky obsahujícími návyko-
vé látky, které lze předepisovat pouze  
na recept s modrým pruhem, je v lékár-
ně přísně evidováno ve speciální knize 
určené pouze k tomuto účelu. Záznamy 
obsahují informace o každém příjmu  
a výdeji těchto přípravků a další poža-
dované podrobnosti k této skutečnosti. 

Aktuální přehled léčivých látek, kte-
ré je nutné předepisovat na recept  
s modrým pruhem je uveden  
v zákoně o návykových látkách (č. 
167/1998 Sb.).  

Co je to výpis z receptu

Výpis z receptu může lékárna vydat  
v případě, že není schopna vydat po-
žadované množství léků předepsaných 
na receptu, a pacientovi tak umožní si 
zbývající léky vyzvednout v jiné lékárně. 

Vlastní výpis z receptu obsahuje údaje 
z původního receptu a na původní re-
cept se musí uvést poznámka „Pořízený 
výpis“. 
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Pokud předepsané léky v lékárně nejsou 
k dispozici, má lékárník také možnost je 
objednat a pacient se pro zbývající část 
zastaví v dohodnutém čase (většinou je 
možné si lék vyzvednout ještě týž den). 

Doba platnosti výpisu je obvykle 14 ka-
lendářních dní od data jeho vystavení  
(v případě antibiotik a antimikrobiál-
ních chemoterapeutik platí pouze 5 ka-
lendářních dní ode dne vystavení, kro-
mě léků k lokálnímu použití). 

Kolik druhů léků je možné 
předepsat na jeden recept

Na jeden lékařský předpis je možné pře-
depsat pouze 2 druhy léku nebo pouze 
1 druh léku, který obsahuje omamné  
a psychotropní látky.   

U léků, které jsou hrazeny ze zdravot-
ního pojištění, existuje ještě další ome-
zení. V tomto případě je totiž možné 
na recept předepsat u jednoho druhu 
léku počet balení, který zajistí léčbu pa-

cienta do jeho další kontrolní návštěvy 
u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na 
dobu tří měsíců, což zpravidla odpovídá 
počtu tří balení. Pokud tedy lékař pře-
kročí toto omezení, lékárna je povinna 
vydat léky pouze na 3 měsíce, ne více. 

Jaký je rozdíl mezi receptem 
a poukazem   

U ošetřujícího lékaře můžete obdržet 
dva druhy tiskopisů. Jeden se vztahuje 
na výdej léků – recept  a druhý na výdej 
zdravotnických prostředků – poukaz. 
Až na vlastní specifikaci požadavku ob-
sahují oba tiskopisy stejné údaje o paci-
entovi a předepisujícím lékaři. 

Položky na receptu je možné si vy-
zvednout pouze v lékárně. Položky na 
poukazu je možné si vyzvednou jak  
v lékárně, tak ve výdejně zdravotnic-
kých prostředků. Poukaz na rozdíl od 
receptu platí 1 měsíc ode dne jeho vy-
stavení. 
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