
Aktuální výše správních poplatků 
 
Položka 100  
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo přípravky                              
               Kč    5 000 
 
b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek nebo 
přípravků          Kč    1 000 
 
c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny    Kč      500 
 
Položka 100A  
a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog 
a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog                   
            Kč     3 000 
 
b) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog 
a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog soudně 
toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, 
vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné 
instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích                Kč     1 000 
  
c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o 
prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících 
prekursory drog poskytovateli lékárenské péče                                            
           Kč       500 

za každou provozovnu uvedenou v žádosti o zvláštní licenci 
 
d) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o 
prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících 
prekursory drog nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog      Kč     2 000 
 
e) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení 
odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo 
příjmení držitele licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných 
předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog        Kč     1 000 
 
f) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o 
prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících 
prekursory drog nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog soudně 
toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, 
vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné 
instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích       Kč       500 
 
g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení 
odpovědné osoby, změny sídla nebo změny názvu podle zákona o prekursorech drog a 
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog soudně 
toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, 
vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné 
instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích                          Kč       300 
 
 
 
 
 



 
h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených ve zvláštní licenci 
podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 
upravujících prekursory drog nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech 
drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog 
poskytovateli lékárenské péče               Kč   300 a Kč 200 

za každou novou provozovnu uvedenou v žádosti o novou zvláštní licenci 
 
i) Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení 
odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo 
změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní 
licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie upravujících prekursory drog poskytovateli lékárenské péče       Kč       300 
 
j) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle 
zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících 
prekursory drog            Kč     3 000 
 
k) Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 
podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 
upravujících prekursory drog poskytovateli lékárenské péče                     Kč     2 000 
 
l) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z 
důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie o prekursorech drog a podle přímo použitelných 
předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog                    Kč     1 000 
 
m) Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 
nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle 
přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli 
lékárenské péče                                                            Kč       600 
 
n) Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona o prekursorech drog a podle 
přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog    Kč     1 000 
 
o) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou podle zákona o 
prekursorech drog                                      Kč       500 
    
p) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou z 
důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog Kč       300 
 
 
Osvobození 
 
 
Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem 
zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.  
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AA..  PPOOSSTTUUPP  ÚÚHHRRAADDYY  SSPPRRÁÁVVNNÍÍHHOO  PPOOPPLLAATTKKUU  PPOOSSKKYYTTOOVVAATTEELLEEMM  LLÉÉKKÁÁRREENNSSKKÉÉ  PPÉÉČČEE  
 
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 uvedla 9987654321 a do zprávy pro 
příjemce napsala „Lékárna - poplatek za zvláštní licenci společnosti XY“. Zároveň zaslala 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 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. 
 
 

BB..  PPOOSSTTUUPP  ÚÚHHRRAADDYY  SSPPRRÁÁVVNNÍÍHHOO  PPOOPPLLAATTKKUU  OOSSTTAATTNNÍÍMMII  SSUUBBJJEEKKTTYY  
 
Správní poplatek v aktuální výši je třeba uhradit na příjmový účet Ministerstva zdravotnictví 
vedený u ČNB. Pro identifikaci Vaší platby slouží specifický a variabilní symbol. 
 
Číslo účtu: 3711-2528001/0710 
 
Specifickým symbolem je vždy identifikační číslo (IČO) žadatele. 
 
Variabilní symbol je jedinečný pro každou žádost. 
 
Pro tvorbu variabilního symbolu použijte následujícího klíče. Váš variabilní symbol bude 
mít podobu 73YYYXXXRR – kde význam čísel a proměnných je následující: 

- 73 je neměnné dvojčíslí a slouží k identifikaci platby na Ministerstvu zdravotnictví. 
- YYY je Váš jedinečný třímístný identifikátor, který zůstává při každé platbě ve Vašem 

variabilním symbolu stejný a slouží k označení žadatele. O přidělení tohoto trojčíslí je třeba 
před prvním převodem požádat prostřednictvím e-mailu (opl@mzcr.cz) Inspektorát OPL. 
Číslo, které obdržíte je pro Vaši společnost neměnné. 

- XXX je Vaše jedinečné číslo žádosti v daném roce (číslo si volíte sami, odpovídá číslu 
žádosti, ke které je správní poplatek hrazen a vždy musí být na Vaší žádosti uvedeno). 

- RR je poslední dvojčíslí roku (odpovídá roku podání Vaší žádosti). 
 
Modelový příklad 
 
Společnost „AAA“ (IČO 12345678) bude v roce 2014 vyvážet prekursor a hodlá uhradit 
správní poplatek za vydání povolení k vývozu prekursoru převodem. 
 
E-mailovým dotazem na adresu opl@mzcr.cz obdržela společnost trojčíslí 023, které si 
uschovala pro další použití. Společnost vyplnila žádost o vývoz prekursorů číslo 055, které 
uvedla na titulní stranu žádosti. 
 
Současně s podáním žádosti tedy převedla společnost AAA 1 000 Kč na číslo účtu: 
3711-2528001/0710 a jako specifický symbol uvedla 12345678, jako variabilní symbol 
uvedla 7302305514 a do zprávy pro příjemce napsala „Poplatek za společnost AAA, číslo 
žádosti 055/2014“. Zároveň zaslala na adresu opl@mzcr.cz kopii dokumentu potvrzující 
platební transakci. 
 

mailto:opl@mzcr.cz


CC..  SSPPOOLLEEČČNNÉÉ  ZZÁÁSSAADDYY  ÚÚHHRRAADDYY  SSPPRRÁÁVVNNÍÍHHOO  PPOOPPLLAATTKKUU  PPŘŘEEVVOODDEEMM  
 
Doplňkově můžete také využít zprávu pro příjemce, kde můžete uvést název společnosti a 
případně číslo žádosti (tento prvek je však nepovinný). 
 
Úhradu správního poplatku provádějte současně s podáním žádosti, bez zbytečné časové 
prodlevy. 
 
Úhradu správního poplatku nám laskavě avizujte na e-mailovou adresu opl@mzcr.cz 
s uvedením základních identifikačních údajů (datum převodu, převedená částka, čísla 
účtů převodce a příjemce, specifický a variabilní symbol). 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na e-mailovou adresu opl@mzcr.cz nebo na tel. 
č.: +420 224 972 710. 


