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Kde najít databázi léků?

Rychlá volba vyhledávání z titulní strany

Databázi léků naleznete na webo-
vé adrese Informačního portálu 
pro veřejnost www.olecich.cz. 
První rychlou volbou je hlavní na-
bídka na titulní straně (viz obr. 1), 
kde je možné ihned vyhledávat 

dle názvu přípravku nebo dle 
názvu účinné látky. Chcete‐li  
si nejdříve vybrat, zda budete 
vyhledávat ve všech léčivých pří-
pravcích nebo pouze v těch, které 
jsou volně prodejné, zvolte „Léky“ 

v horizontálním tmavě červe-
ném menu. Odsud se dostanete 
na stránku, kde si můžete vybrat  
z uvedených možností.

1. Vyhledat v názvu léčivého 
přípravku 

Zadejte název léčivého přípravku, 
který chcete vyhledat. Dejte pozor 
na to, aby byl název správný. 
Pokud si nejste jisti, zadejte např.
pouze několik prvních písmen 
a v seznamu, který se vyfiltruje, 
najděte požadovaný lék.

2. Vyhledat v názvu účinné 
látky

Zadejte název účinné látky 
a vyfiltrují se všechny léčivé 
přípravky, které tuto účinnou 
látku obsahují, třeba i v kombinaci 
s jinou látkou.

Obr. 1

Obr. 2
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Vstup do databáze z horizontálního červeného menu

V horizontálním červeném 
menu v horní části titulní stránky 
vyberte první položku s názvem 
„Léky“ a na následující stránce, 
která se zobrazí, si budete moci 
vybrat mezi vyhledáváním  
ve všech registrovaných lécích 

nebo pouze v těch, které jsou 
volně prodejné (bez lékařského 
předpisu), viz obr. 3.

Databáze volně prodejných 
léčivých přípravků nabízí i další 
možnosti vyhledávání, a to dle 

různých zdravotních obtíží. To 
může hledání urychlit v případě, 
že nehledáte konkrétní lék, 
ale vyhledáváte léky na určitý 
zdravotní problém (na další  straně 
viz „pokročilé vyhledávání“).

Obr. 3       
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Jaký je rozdíl mezi formulářem k vyhledávání všech 
registrovaných léků a volně prodejných léků?

Na obr. 4 můžete vidět, jak 
vypadá vyhledávací formulář 
pro vyhledávání mezi všemi 
registrovanými léky.

Na obr. 5 pak o něco 
jednodušší formulář pro 
vyhledávání mezi léky volně 
prodejnými (které mohou 
být v lékárně vydány i bez 
lékařského předpisu).

V tomto formuláři můžete 
hledat také podle zdravot-
ních potíží, na jejichž léčbu  
lék hledáte. 

Obr. 4

Obr. 5
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Vyhledávání ve všech registrovaných lécích

•  Všechny léčivé přípravky
• Léčivé přípravky vázané na 
   recept
•  Léčivé přípravky vázané na 

recept s modrým pruhem
• Léčivé přípravky bez receptu
•  Léčivé přípravky bez receptu 

s omezením
• Hrazené
• Plně hrazené
• Na trhu
• Nehrazené

Obr. 6

V databázi všech registrovaných léků naleznete jak léky volně prodejné, tak také ty, které jsou dostupné
výhradně na lékařský předpis.

Vyhledávat lze dle názvu léku nebo účinné látky, přičemž lze dále filtrovat (viz obr. 6):
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Pokročilé vyhledávání ve všech registrovaných lécích

•   Léčivé přípravky ve specific-
kém léčebném programu

• Vyhrazené léčivé přípravky

• Homeopatika

•  Potraviny pro zvláštní lékař-
ské účely (PZLÚ)

•  Léčivé přípravky v rámci 
souběžného dovozu a 
distribuce

•  Léčivé přípravky s povole-
nou cizojazyčnou šarží

•  Léčivé přípravky s podezře-
ním na doping

•  Informace týkající se Braillo-
va písma

Po rozkliknutí „pokročilé vy-
hledávání“ (obr. 7) se zobrazí 
další možnosti k zaškrtnutí 
(viz obr. 8):

Obr. 7

Obr. 8
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Další informace o konkrétním léčivém přípravku

Obr. 9

Po zadání názvu konkrétního léku nebo po zvolení požadovaných kritérií se zobrazí seznam odpovídajících 
léků (obr. 9).

V přehledu se zároveň zobrazují tyto informace:

• Celý název léku
• Doplněk názvu
• Kód SÚKL
• ATC skupina
• Příbalová informace
• Režim výdeje
• Zda je lék hrazen z veřejného zdravotního pojištění (symbol mincí)
• Zda je lék aktuálně obchodován  (zelený symbol)
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Detail léčivého přípravku

Obr. 10

Po kliknutí na konkrétní léčivý přípravek (jeho 
název) se zobrazí detail léčivého přípravku, kde 
naleznete další důležité informace. Pro lepší přehled 
jsou informace rozděleny do jednotlivých záložek, 
umístěných v horizontální nabídce.

K dispozici jsou záložky:
• Základní
• Doprovodné texty
• Ceny a úhrady
• Dostupnost
• Dovoz ve zvláštním režimu 
• Kontakty

ZÁKLADNÍ ZÁLOŽKA

Obsah záložky můžete vidět na Obr. 10. Jedná se  
o základní údaje o léku.

Pro pacienta je z těchto údajů důležitá především 
„Cesta“, čímž je myšlen způsob podání, dále „Léková 
forma“ (tablety, čípky, sirup atd.), „Velikost balení“, 
„Režim výdeje“ (volně prodejný lék nebo pouze na 
lékařský předpis) a „Účinná látka“.

Chce‐li pacient znát informace o registraci léku, 
je možné rozkliknout spodní lištu „Informace  
o registraci“.
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Další záložky v detailu léčivého přípravku

DOPROVODNÉ TEXTY

V této záložce jsou k dispozici 
dokumenty „Souhrn údajů o pří-
pravku“ (SPC) a „Příbalová infor-

mace“ (PIL) (obr. 11). PIL je určen 
pacientovi, který v něm nalez-
ne všechny důležité informace  
o léku, jeho dávkování, možných 
nežádoucích účincích a další. Jed-

ná se o dokument, se kterým by 
měl být pacient vždy obeznámen. 
Dále je k dispozici text na oba-
lu, informace o Braillově písmu  
a EAN kód.

Obr. 11

„Souhrn údajů o přípravku“ (SPC) je informace o léčivu určená pro lékaře a lékárníky. Obsahuje 
základní informace o léčivé látce, pomocných látkách, lékové formě, dávkování, interakcích, 
indikacích a očekávaných nežádoucích účincích. 



10

CENY A ÚHRADY

Pacient může jasně vidět, jaká je 
cena a úhrada léku hrazeného ze 
zdravotního pojištění, orientační 
prodejní cena a orientační 
doplatek pacienta (obr. 12).

Jedná se o „orientační doplatek“ 
z toho důvodu, že se v lékárnách 
může lišit. Nikdy však nesmí být 

vyšší než jaký je uveden na této 
záložce. Může být tedy pouze 
nižší nebo maximálně ve stejné 
výši. 

V této záložce je také uvedena 
výše jádrové úhrady ze zdravot-
ního pojištění (základní hodnota 
úhrady, která slouží pro výpo-
čet finální výše úhrady při výdeji 
léku v lékárně) a výše maximální 

úhrady ze zdravotního pojištění 
(nejvyšší možná úhrada ze zdra-
votního pojištění ‐ jádrová úhra-
da navýšená o obchodní přirážku 
a DPH).

Ve spodní části záložky lze nalézt
započitatelný doplatek (výše 
doplatku, kterou je možné  
započíst do ochranného limitu).

DOSTUPNOST

V záložce „Dostupnost“ (obr. 13) jsou uvedeny informace od držitele rozhodnutí o registraci v případě, že  
u konkrétního léku nahlásil zahájení, přerušení, obnovení či ukončení dodávek léku.

Další záložky v detailu léčivého přípravku

Obr. 12

Obr. 13
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Další záložky v detailu léčivého přípravku

DOVOZ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU

V případě, že je u léčivého přípravku schválen jeden z níže uvedených režimů, jsou zde uvedeny bližší 
informace (obr. 14).

• Informace o souběžném dovozu
• Informace o souběžné distribuci
• Informace o specifickém léčebném programu
• Informace o cizojazyčné šarži

KONTAKTY

Kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě provozované držitelem rozhodnutí  
o registraci (obr. 15).

Obr. 14

Obr. 15
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Vyhledávání ve volně prodejných lécích

Obr. 16 

Volně prodejné léky mohou být 
v lékárně vydány i bez lékař-
ského předpisu. Můžete je také 
zakoupit prostřednictvím schvá-
lených internetových lékáren. 
Léky vydávané na lékařský před-
pis v internetových lékárnách 
nakupovat nelze.

Doplňky stravy nejsou regist-
rovanými léky, a proto nejsou 

obsaženy v databázi léků. Jedná 
se o přípravky, které pouze dopl-
ňují běžnou stravu.

Pro vyhledávání klikněte dle 
obr. 5 na „Volně prodejné léky“. 
Zobrazí se formulář (obr. 16), 
kde můžete vyhledávat dle ná-
zvu léku, účinné látky nebo ATC 
skupiny. Lék vyhledáte pomocí 
„Vyhledej“ ‐ zobrazí se seznam 

požadovaných léků. Chcete‐li 
vybrané léky ve formátu xls 
(otevře se v programu Excel), 
zadejte „Exportuj“. Poté se zob-
razí požadavek na e‐mailovou 
adresu, kam Vám bude odkaz na 
požadovaný  dokument s vyhle-
danými léky zaslán.
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Pokročilé vyhledávání ve volně prodejných lécích

Po rozkliknutí položky „Pokročilé
vyhledávání“ (viz obr. 17) mů-
žete vyhledávat pomocí dalších 
dvou možností, a to dle zdravot-
ních potíží. Po výběru zdravotní-
ho problému se zobrazí všechny 
léky určené k jeho léčbě a dle 
přítomnosti léku na trhu (viz 
obr. 18).

Při zaškrtnutí pole „Na trhu“ se 
budou zobrazovat pouze ty léky, 
které jsou aktuálně obchodová-
ny na českém trhu (dle pravi-
delného hlášení dodávek distri-
butorů v předchozím čtvrtletí).  
V případě, že toto políčko ne-
zaškrtnete, zobrazí se přípravky 
obchodované i neobchodova-
né. 

Obchodované léky pak jedno-
duše poznáte podle toho, že 
jsou zobrazeny tučným písmem 
a je u nich zelený symbol (obr. 
19).

Zvolit lze i počet položek, které 
se zobrazí na jedné straně, před-
nastavený počet je 20 zobraze-
ných položek. 

Obr. 17 

Obr. 18 



14

Pokročilé vyhledávání ve volně prodejných lécích

Obr. 19 

Volně prodejné léky, které jsou 
aktuálně obchodovány na čes-
kém trhu, jsou označeny zele-
ným symbolem. Léky, které mají 
stanovenou úhradu ze zdravot-
ního pojištění, jsou označeny 
žlutým symbolem s mincemi 
(obr. 19).

Pacient tak může jednoduše  
a rychle poznat, zda je daný 
lék aktuálně dostupný na čes-
kém trhu a zda má stanovenou 
úhradu z veřejného zdravotního 
pojištění v případě předepsání  
na lékařský předpis.

Informace o tom, jak najít výši 
ceny a úhrady u léku hrazeného  
ze zdravotního pojištění, se do-
čtete na straně 10.
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