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1 Úvod
Vážená paní magistro, pane magistře,
 
aktuálně je potřeba mít ve Vašich lékárnách, nahranou verzi Mediox 3000 sestavení 354.4,
případně vyšší. 
U lékáren, které mají nastaveny automatické aktualizace systému, je vždy po uvolnění nové verze,
IS Mediox nahrán v nočních hodinách, případně Vám jej pomohl nahrát systémový poradce. 
Číslo verze naleznete v menu "Nápověda -> O programu".  
Pokud tomu tak není, doporučujeme verzi nahrát, nebo požádat svého systémového poradce o
pomoc s jejím nahráním.

Tato verze obsahuje změny, které vstoupí v platnost od 1.1.2022

2 Změny, které vstoupí v platnost 1.1.2022
2.1 Změny podle vyhlášky č. 396/2021 Sb. O stanovení hodnot bodu, výše úhrad

za hrazené služby a regulačních omezeních pro rok 2022
2.1.1 Nastavení výše dispenzačních poplatků pro rok 2022

Nové hodnoty dispenzačních poplatků (signálních výkonů) Poplatek je od 1.1.2022 stanoven na 18
Kč.

Pokud byl lékárnou v průběhu roku vyčerpán smluvní limit a od data vyčerpání je nastavena
hodnota signálního výkonu na 0 Kč, je od 1.1.2022 také nastavena správná výše 18 Kč.

Pokud lékárna neměla s některou pojišťovnou smluvní vztah a výše poplatku byla nastavena na 0
Kč již od počátku roku 2021, je tato výše poplatku zachována i od 1.1.2022.
Pokud tedy s takovou pojišťovnou uzavřeme od 1.1.2022 novou smlouvu, musíme výši poplatku 18
Kč nastavit ručně v číselníku dispenzačních poplatků. („Číselníky / Pomocné číselníky /
Dispenzační poplatky“)

2.1.2 Změna výše úhrady za převedení listinného receptu do elektronické podoby (digitalizaci)
pro rok 2022

Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli
13 Kč za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby, byl-li na základě tohoto
receptu vydán jejímu pojištěnci léčivý přípravek hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Připomínáme, že v Medioxu si můžete počet digitalizovaných listinných receptů zobrazit za
jednotlivé zdravotní pojišťovny pomocí sestavy F99338 (Sestavu naleznete v hlavním menu pod
dlaždicí „Sestavy“)

2.2 Podpora pro opiátový elektronický recept
Mediox je připraven na výdej vysoce návykových omamných látek na elektronický recept.

- 1.1.2022 dojde ke změně rozhraní, aby bylo možno tyto opiátové eRecepty předepisovat.
Mediox se v tento den na toto nové rozhraní automaticky přepne bez zásahu uživatele.

- V novém rozhraní bude možno předepsat (lékař) a vydat (lékárna) elektronický opiátový
recept.
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- Elektronický recept s předepsanou vysoce návykovou omamnou látkou bude vždy opiátový,
rozhraní ERP SÚKL nedovolí lékaři předepsat tyto položky na obyčejný eRecept. 

- Při párování položky na ERP jsme upozorněni na výdej na opiátový doklad jako u papírového
opiátového dokladu.

- Rovněž elektronický recept pro předepsání léčebného konopí bude muset být nově
předepsán na opiátový elektronický recept.

- Opiátové elektronické recepty jsou takto označeny v hlavičce dokladu stejně jako byly
označeny opiátové recepty papírové
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Takto je označen v retaxaci Elektronický opiátový recept.

2.3 Zrušení nulové sazby DPH u respirátorů třídy FFP2 a vyšší
Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí neprodloužilo výjimku na respirátory třídy FFP2 a vyšší,
kdy u nich byla odpuštěna sazba DPH 21 % a byla tedy po přechodnou dobu 0 %, dojde po
31.12.2021 k tomu, že číselník PDK změní sazbu u tohoto zboží zpět na 21 %.
Naproti tomu se nemění sazba DPH u diagnostických prostředků pro testování na onemocnění
COVID-19 a na očkovací látky. (Viz Finanční zpravodaj 35/2020, Rozhodnutí o prominutí daně z
přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, č.j. 33629/2020/3901-2)

Proto je třeba před otevřením lékárny po Novém roce provést akci ve skladu pro srovnání
stávajících skladových zásob tak, aby DPH byla stejná jako na sortimentu.

Nejprve je třeba:
- Přijmout dodací listy a převodky obsahující tyto ochranné pomůcky
- Uzavřít a vyfakturovat všechny žádanky obsahující tyto ochranné pomůcky
- Vydat tyto ochranné pomůcky ze všech rezervací

Dále provedeme samotnou akci srovnání:

Karty, u nichž je rozdílná DPH oproti sortimentu, vyfiltrujeme ve skladu tlačítkem „Filtr F9“ na
záložce „Karta“. Zde zvolíme u filtru „Rozdílné DPH oproti sortimentu“ možnost „Ano“ – Tlačítkem
OK filtr spustíme.
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Dále zvolíme menu "Sklad / Sortiment lékárny“, kde v menu „Akce“ zvolíme položku „Úprava cen“ -
„Nastavit výstupní DPH podle sortimentu".
Otevře se formulář „S74 – Změna sazby DPH na skladových kartách“

Tato funkce srovná DPH se sortimentem u vyfiltrovaných položek. V našem případě budeme mít na
vyfiltrovaném sortimentu sazbu 21 % a na skladových kartách 0 %.  
Po ukončení akce bude na těchto vybraných položkách sortimentu u jednotlivých skladových karet
výstupní sazba DPH podle nastavení v sortimentu – v našem případě tedy sazba 21 %.
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Můžeme zvolit, zda zachováme prodejní cenu s DPH nebo prodejní cenu bez DPH. 

Doporučujeme použít možnost „Zachovat prodejní cenu bez DPH“. (vzhledem k tomu, že se
prodejní cena zvyšuje právě o DPH)

Lékárnám, které si zavedly karty s respirátory ručně, doporučujeme vyhledat takové karty
sortimentu přes filtr ve skladu „Filtr F9“ – záložka „Karta – ceny“ – filtr „Výstupní DPH“ nastavit na
0 %“

Současně případně omezit název na záložce „Obecné“ – například výraz %Respirator% vyhledá
karty obsahující název „Respirator“
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Poté projdeme zobrazené karty a na položce sortimentu, které se týká změna otevřeme detail karty
pomocí tlačítka „F4 Detail“ – otevře se detail sortimentní karty – přejdeme na záložku „Ceny“, kde
vybereme cenový řádek (poslední se sazbou 0 %) a stiskneme tlačítko „Opravit“
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Otevře se detail cenového řádku, kde opravíme sazbu DPH na 21 % a stiskneme tlačítko „Uložit“

Nakonec uložíme a zavřeme i sortimentní kartu

I v tomto případě je nutné provést srovnání skladových karet podle sortimentu, aby se nám
převedly do sazby 21 % i skladové karty. (postup viz výše)


