
Vážený pane vedoucí, 
v rámci metodického vedení obcí při výkonu přenesené působnosti Vám níže zasíláme informace o změnách 
v agendě zacházení s recepty a žádankami s modrým pruhem, a to s ohledem na novelu zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Od 1. ledna 2022 je účinná novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a je povinné předepisovat 
elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept 
s modrým pruhem). 
 

Účinnost prováděcích právních předpisů je také od 1. ledna 2022.. 
 

Od 1.1.2022 jako ORP nadále zajišťujete distribuci tiskopisů receptů s modrých pruhem a žádanek 
s modrým pruhem. 
Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří již mají od Vás zakoupené recepty s modrým pruhem, je nebudou 
vracet, protože je mohou v některých případech, viz níže použít. 
Distribuce receptů s modrým pruhem je zachována, jen je na Vašem zvážení množství rezervy receptů 
s modrým pruhem, které budete mít k dispozici. 
Distribuce žádanek s modrým pruhem je nadále zachována, jejich použití je vždy v listinné podobě. 
 

Podle § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, léčivý přípravek obsahující návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení 
vlády o seznamu návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek,  
může být lékařem předepsán a farmaceutem vydán v lékárně pouze na  
  

a) recept vytvářený v elektronické podobě (dále jen "elektronický recept") s označením "vysoce 
návyková látka",  

b) recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě, a to ve výjimečných případech, jsou-li 
splněny podmínky stanovené § 81f zákonem o léčivech pro vystavení receptu v listinné podobě; na 
recept s modrým pruhem nemůže být předepsán a vydán léčivý přípravek s obsahem konopí pro 
léčebné použití, nebo  

c) žádanku s modrým pruhem vystavenou v listinné podobě.  

 

§ 81f zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 

ve znění pozdějších předpisů 

Situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě  

(1) Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je vždy přípustné, nestanoví-li tento zákon jinak, při 

předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb v případě  

a) žádanek, nebo  

b) receptů na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním 

pojištění vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým 

rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům.  

(2) V listinné podobě je vždy přípustné vystavit žádanku a recept na humánní léčivé přípravky, které 

předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče.  

(3) V listinné podobě je vždy přípustné, nestanoví-li tento zákon jinak, vystavit recept na léčivý přípravek 

předepsaný v rámci klinického hodnocení.  

(4) Vystavení receptu v listinné podobě je vždy přípustné, nestanoví-li tento zákon jinak, při 

předepisování humánních léčivých přípravků na lékařský předpis, který je v rámci poskytování 

zdravotní služby vystavován na žádost pacienta a je určen pro uplatnění v jiném členském státě 

Evropské unie.  



(5) Na receptu podle odstavce 4 předepisující lékař vždy uvede informaci o tom, že lékařský předpis byl 

vystaven v listinné podobě z důvodu jeho uplatnění v jiném členském státě Evropské unie.  

(6) Vystavení receptu v listinné podobě je vždy přípustné, nestanoví-li tento zákon jinak, při 

předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb při  

a) činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby poskytované podle zákona o zdravotnické 

záchranné službě,  

b) poskytování odborné první pomoci, nebo  

c) poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, jestliže zdravotní stav 

pacienta předepsání léčivého přípravku vyžaduje.  

(7) Vystavení receptu v listinné podobě je vždy přípustné, nestanoví-li tento zákon jinak, při 

předepisování humánních léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb v situaci, kdy 

z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě 

a zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku vyžaduje.  

(8) Technickým důvodem podle odstavce 7 je zejména výpadek  

a) dodávky elektrické energie,  

b) služeb provozovatele internetového připojení,  

c) informačního systému předepisujícího lékaře, pro který není možné vystavit elektronický recept, 

nebo  

d) služeb webového rozhraní centrálního úložiště, pro který není možné vystavit elektronický recept.  

 (9) Předepisující lékař v případě vystavení receptu v listinné podobě podle odstavců 2, 3 a 6 až 8 na receptu 

vždy uvede důvod, pro který byl takový recept vystaven v listinné podobě.  

(10) Vystavení receptu v listinné podobě není přípustné při předepisování individuálně připravovaného 

léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití. 

Pro informaci: 

Legislativní úprava se dotýká také eReceptů (předpisů) na konopí pro léčebné použití. Takový eRecept musí 

předepisující lékař označit příznakem „Vysoce návyková látka“. 

• Na eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ je možné předepsat jen jednu položku 

(s libovolným množstvím do max. výše povolené systémem eRecept). 

• eRecept s označením „Vysoce návyková látka“ má maximální platnost 30 dní od založení. 

• eRecept s označením “Vysoce návyková látka“ nesmí být opakovací. 

• Na eRecept bez označení „Vysoce návyková látka“ není možné předepsat léčivé přípravky z přílohy 

1 a 5 (příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a příloha č. 5 k Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.) 

• Lékárník standardně načte eRecept (předpis) s obsahem vysoce návykových látek a provést na něj 

výdej. Součástí zobrazených dat o elektronickém receptu jr pro lékárníka i informace, že se jedná 

o léčivý přípravek s vysoce návykovou látkou. 
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