
ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY  
V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

Pracovní neschopnost vystavuje i ukončuje 
ošetřující lékař elektronicky.


Pracovní neschopnost vede vždy lékař, který Vás 
pro dané onemocnění léčí. Každý lékař (vč. chirurga, 
ortopeda, psychiatra aj.) je ze zákona povinnen 
pracovní neschopnost vystavit a neměl by tuto 
odpovědnost delegovat na praktického lékaře. 
Nevystavuje ji pouze zdravotnická záchranná služba 
a lékařská služba první pomoci.


Je možné ji vystavit maximálně 3 dny zpětně, 
nikoliv dopředu. Ke správnému vystavení je nutné 
sdělit: IČO zaměstnavatele, pracovní pozici, místo 
pobytu nemocného a datum, od kdy neschopnost 
potřebujete.  

Pro ukončení pracovní neschopnosti je potřeba 
kontaktovat ošetřujícího lékaře. 

eNESCHOPENKA
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Elektronický recept je lékařský předpis vystavený v 
elektronické podobě, má přidělen kód z písmen a 
čísel.


Kód s eReceptem může být pacientovi doručen 
formou sms na jakýkoliv mobilní telefon (není nutný 
chytrý telefon) nebo formou emailu. Recept si lze 
vyzvednout i bez tohoto kódu pouze na základě 
předložení občanského průkazu.


Recepty vystavuje lékař, který pacienta pro danou 
diagnózu léčí. Může se tak stát, že lék, který Vám 
předepisuje specialista, nemůže praktický lékař 
předepsat (např. inzulin, některé léky na cukrovku, 
proti srážení krve apod.). 


eRECEPT

ŽÁDANKA NA TESTOVÁNÍ 
COVID-19

O vystavení žádanky na testování proti covid-19 
rozhoduje ošetřující lékař.


Žádanku na PCR test vystavuje lékař elektronicky. 
Pacient nepotřebuje papírovou žádanku,  
v odběrovém místě se prokáže pouze kartičkou 
pojištěnce. 


Na odběrové místo je ve většině případů vhodné se 
elektronicky předem objednat.  


Žádanka na test není vyžadována u samoplátců.


SEZNAM ODBĚROVÝCH  
MÍST S KONTAKTY 

COVID PORTÁL
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