
Metodika IOPL k žádosti o vydání zvláštní licence k činnosti s uvedenou látkou 
kategorie 1 

Tato metodika je vypracována za účelem pomoci subjektům při podání žádosti o vydání 
zvláštní licence s uvedenou látkou kategorie 1 a zároveň ve snaze o minimalizaci 
hromadících se dotazů týkajících se tohoto procesu. 

Veškeré potřebné tiskopisy k podání žádosti o vydání zvláštní licence s uvedenou látkou 
kategorie 1 naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR 
www.mzcr.cz 

Správný postup při hledání příslušných tiskopisů: 

• Vstup na webové stránky MZ (viz výše uvedená adresa) 

• Vlevo na webové stránce naleznete odkaz na Agendy ministerstva 

• Pod odkazem Agendy ministerstva naleznete odkaz na Návykové látky a 
prekurzory drog 

• V odkazu podkategorie naleznete Tiskopisy 

• Pro vydání zvláštní licence s uvedenou látkou kategorie 1 hledání formuláře pod 
odkazem Tiskopisy formulářů podle zákona o prekursorech drog (vyhláška č. 
54/2014 Sb.) 

Pro žádost o vydání zvláštní licence s uvedenou látkou kategorie 1 existují dva tiskopisy 
v závislosti na tom, čeho se žádost týká. 
Jedná se o tiskopis č. 2 a tiskopis č. 3. 

Tiskopis č. 3 
se používá v případě žádosti o změnu zvláštní licence. 

V takovémto případě byla žadateli již z minulosti zvláštní licence vydána a nyní žádá 
pouze o některou změnu v žádosti původní. Může se jednat o změnu v identifikačních 
údajích držitele zvláštní licence, např. ve jménu/ příjmení obchodní firmy nebo v jejím 
názvu. Dále pak o změnu odpovědné osoby nebo změnu jejího jména či příjmení. 

Na první stránce tiskopisu žadatel vyplní kolonku s číslem zvláštní licence, ve které 
žádá změnu. 
Dále vyplní veškeré údaje o žadateli (označeno I.), tj. jméno, příjmení nebo název 
obchodní firmy, adresu sídla firmy, případnou adresu pro doručování, IČO, e-mail a 
telefonní číslo firmy). 

1. Týká-li se žádost změny odpovědné osoby, tj. když byla jmenovaná nová odpovědná 
osoba, vyplní žadatel na druhé stránce tiskopisu část označenou II. 

Došlo-li pouze ke změně původního jména nebo příjmení odpovědné osoby, vyplní 
žadatel na druhé stránce tiskopisu část označenou III. 

2. Týká-li se žádost změny v identifikačních údajích držitele zvláštní licence, tj. Došlo-
li ke změně jména, příjmení či názvu obchodní firmy, vyplní žadatel na třetí stránce 
tiskopisu část označenou IV. 
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V. Přílohy k žádosti 

Dle charakteru změny žadatel dodá potřebné přílohy. 

Ad1.) doklad o jmenování odpovědné osoby nebo doklad o změně jména nebo příjmení 
odpovědné osoby (originál podepsaný odpovědnou osobou a jednatelem společnosti). 
Ad2.) Povolení k poskytování lékárenské péče (úředně ověřenou kopii rozhodnutí KÚ). 
Ad3.) V případě zastupování žadatele (úředně ověřenou plnou moc k zastupování). 

Žádost musí být podepsána odpovědnou osobou a dále jednatelem společnosti nebo 
jím pověřenou osobou. Originál pověření se pokládá k žádosti. 

POSTUP ÚHRADY SPRÁVNÍHO POPLATKU POSKYTOVATELEM LÉKÁRENSKÉ PÉČE 

Správní poplatek v aktuální výši je třeba uhradit na příjmový účet Ministerstva 

zdravotnictví vedený u ČNB. Pro identifikaci Vaší platby slouží variabilní symbol. Číslo 

účtu: 3711-2528001/0710 Variabilní symbol se skládá z prvního neměnného dvojčíslí 

99, po kterém následuje Vaše identifikační číslo. Variabilní symbol tedy bude mít 

podobu 99XXXXXXXX — kde význam čísel a proměnných je následující: - 99 je neměnné 

dvojčíslí a slouží k identifikaci platby na Ministerstvu zdravotnictví. - XXXXXXXX je Vaše 

identifikační číslo. 

Modelové příklady A, B, C, D, E, F 

A) První podání žádosti o vydání zvláštní licence (1 provozovna) Poskytovatel 

lékárenské péče XY (IČO 87654321) hodlá uhradit převodem správní poplatek za vydání 

zvláštní licence pro 1 provozovnu,ve které budou zacházet s Efedrin hydrochloridem a 

Ergotamin tartrátem. Současně s podáním žádosti tedy převedl poskytovatel 

lékárenské péče XY 500 Kč na číslo účtu: 3711-2528001/0710 a jako variabilní symbol 

uvedl 9987654321 a do zprávy pro příjemce napsal „Lékárna - poplatek za zvláštní 

licenci společnosti XY“. Zároveň zaslal na adresu opl@mzcr.cz kopii dokumentu 

potvrzující platební transakci. 

B) První podání žádosti o vydání zvláštní licence (2 provozovny) Poskytovatel 

lékárenské péče XY (IČO 87654321) hodlá uhradit převodem správní poplatek za vydání 

zvláštní licence pro 2 provozovny, ve kterých bude zacházet s Efedrin hydrochloridem 

a Ergotamin tartrátem. Současně s podáním žádosti tedy převedl poskytovatel 

lékárenské péče XY 2x 500 Kč, celkem 1000 Kč na číslo účtu: 3711-2528001/0710 a jako 

variabilní symbol uvedl 9987654321 a do zprávy pro příjemce napsal „Lékárna - 

poplatek za zvláštní licenci společnosti XY“. Zároveň zaslal na adresu opl@mzcr.cz kopii 

dokumentu potvrzující platební transakci. 

C) Změna zvláštní licence (přidání provozoven) Poskytovatel lékárenské péče XY (IČO 

87654321) vlastní již zvláštní licenci a hodlá přidat další dvě 2 provozovny, které budou 

také zacházet s Efedrin hydrochloridem a Ergotamin tartrátem. Současně s podáním 

nové žádosti tedy převedl poskytovatel lékárenské péče XY 300 Kč+ 200 Kč+ 200 Kč, 

celkem 700 Kč na číslo účtu: 3711-2528001/0710 a jako variabilní symbol uvedl 

9987654321 a do zprávy pro příjemce napsal „Lékárna - poplatek za zvláštní licenci 
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společnosti XY“. Zároveň zaslal na adresu opl@mzcr.cz kopii dokumentu potvrzující 

platební transakci. 

D) Změna zvláštní licence (změna odpovědné osoby) Poskytovatel lékárenské péče XY 

(IČO 87654321) hodlá změnit odpovědnou osobu. Současně s podáním nové žádosti 

tedy převedl poskytovatel lékárenské péče XY 300 Kč na číslo účtu: 3711-2528001/0710 

a jako variabilní symbol uvedl 9987654321 a do zprávy pro příjemce napsal „Lékárna - 

poplatek za zvláštní licenci společnosti XY“. Zároveň zaslal na adresu opl@mzcr.cz kopii 

dokumentu potvrzující platební transakci. 

E) Změna zvláštní licence (změna příjmení odpovědné osoby) Poskytovatel lékárenské 

péče XY (IČO 87654321) hodlá změnit jméno odpovědné osoby z důvodu sňatku. 

Současně s podáním nové žádosti tedy převedl poskytovatel lékárenské péče XY 300 Kč 

na číslo účtu: 3711-2528001/0710 a jako variabilní symbol uvedl 9987654321 a do 

zprávy pro příjemce napsal „Lékárna - poplatek za zvláštní licenci společnosti XY“. 

Zároveň zaslal na adresu opl@mzcr.cz kopii dokumentu potvrzující platební transakci. 

F) Změna zvláštní licence (změna sídla poskytovatele lékárenské péče) Poskytovatel 

lékárenské péče XY (IČO 87654321) hodlá změnit sídlo společnosti. Současně s podáním 

nové žádosti tedy převedl poskytovatel lékárenské péče XY 300 Kč na číslo účtu: 3711-

2528001/0710 a jako variabilní symbol uvedl 9987654321 a do zprávy pro příjemce 

napsal „Lékárna - poplatek za zvláštní licenci společnosti XY“. Zároveň zaslal na adresu 

opl@mzcr.cz kopii dokumentu potvrzující platební transakci. 

Nejčastější dotazy 

Jaký formulář má žadatel použít? (podrobně popsáno v Metodice) 

Je možné zaslat žádost e-mailem? (Není. Žádost musí být Inspektorátu omamných a 

psychotropních látek zaslána v originále, opatřena všemi podpisy. Výjimkou jsou žádosti 

zaslané datovou schránkou s elektronickým podpisem). 

Jaká je výše správního poplatku a jak se hradí? (Podrobně popsáno v Metodice v části 

Postup úhrady správního poplatku) 

Tiskopis č. 2 
se používá v případě žádosti o vydání nové zvláštní licence, v případě žádosti o 
prodloužení stávající zvláštní licence nebo při změně údajů v již vydané licenci 

Na první stránce tiskopisu žadatel vyznačí skutečnost, které se žádost týká a vyplní 
kolonku s číslem zvláštní licence (pokud již v minulosti byla vydána). 

Dále vyplní veškeré údaje o žadateli (označeno I.), tj. jméno, příjmení nebo název 
obchodní firmy, adresu sídla firmy, případnou adresu pro doručování, IČO, e-mail a 
telefonní číslo firmy). 
V části tiskopisu označené II je třeba vyplnit údaje o stávající odpovědné osobě, tj. 
Jméno, příjmení, pracovní zařazení, email a telefon. 
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V části tiskopisu označené III žadatel v části Název látky označí Efedrin a Ergotamin a v 
části Činnosti s látkami označí Skladování a Zpracování. 

V téže části pak žadatel vyplní název a adresu všech stávajících provozoven (lékáren). 

Část tiskopisu označenou IV žadatel nevyplňuje!!!! 

V části tiskopisu označené V (platnost zvláštní licence) žadatel v případě, že žádá o 
vydání licence na dobu kratší než omezenou, vyplní dobu, do kdy má být licence platná. 
Jinak se licence běžně vystavuje na dobu neomezenou. 

V. Přílohy k žádosti 
Dle charakteru změny žadatel dodá potřebné přílohy. 
Ad3.) Povolení k poskytování lékárenské péče (úředně ověřenou kopii rozhodnutí KÚ). 
Ad5.) V případě zastupování žadatele (úředně ověřenou plnou moc k zastupování). 

Žádost musí být podepsána odpovědnou osobou a dále jednatelem společnosti nebo 
jím pověřenou osobou. Originál pověření se pokládá k žádosti. 

Nejčastější dotazy: 

Jaký formulář má žadatel použít? (podrobně popsáno v Metodice) 

Je možné zaslat žádost e-mailem? (Není. Žádost musí být Inspektorátu omamných a 

psychotropních látek zaslána v originále, opatřena všemi podpisy. Výjimkou jsou žádosti 

zaslané datovou schránkou s elektronickým podpisem). 

Jaká je výše správního poplatku a jak se hradí? (podrobně popsáno v Metodice v části 

Postup úhrady správního poplatku) 


