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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 972 611 / +420 224 916 002, eZmail: far@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Úřední osoba: Mgr. Jana Švorčiková, eZmail: jana.svorcikova@mzcr.cz, tel.: 224 972 357 

 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „odvolací orgán“ nebo ministerstvo“) jako 
příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 13 odst. 1 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), v řízení, jehož 
účastníkem je: 
 

  WALMARK, a.s.,  
se sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, IČ: 005 36 016,  
(dále jen „účastník řízení“ nebo „odvolatel“) 

 
rozhodlo o odvolání účastníka řízení proti výroku 1) a 2) rozhodnutí Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) sp.zn. SUKLS109199/2010 ze dne 24. 9. 2010, kterým Ústav 
rozhodl tak, že  
 
1) Účastník správního řízení porušil jako šiřitel reklamní nabídkové akce namířené na 
odborníky, která byla zaměřena na propagaci léčivých přípravků Emoxen Gel 50g a Emoxen 
Gel 100g povinnost stanovenou v ustanovení § 5b odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci 
reklamy“), neboť v souvislosti s předmětnou reklamou byly v období 1. 3. 2009 až 31. 3. 2009 
slibovány a nabízeny a v období od března do červenece 2009 pak poskytovány 131 
lékárnám v České republice za nákup určitého množství léčivého přípravku Emoxen gel dary, 
které neměly vztah k jimi vykonávané činnosti a nebyly nepatrné hodnoty a to cestovní taška 
na kolečkách, koupelnová sada v dárkové krabici, dalekohled, kávovar, kosmetická dámská 
taška, kuchyňská váha, osobní váha, pikniková sada a toustovač. Tímto jednáním se účastník 
řízení dopustil správního deliktu dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. k) zákona o regulaci 
reklamy. 
 
Dále účastník řízení správního řízení porušil jako zpracovatel reklamního nabídkového 
katalogu s názvem „Emoxen gel - Vyberte si svůj dárek“, který byl průvodním reklamním 

 

 
V Praze dne 18. 5. 2011 
č. j.: MZDR65142/2010 

sp.zn. FAR: R8/2010 
k č. j. SUKLS109199/2010 

Příloha č. 13



 
 
 
 
 
   

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 972 611 / +420 224 916 002, eZmail: far@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Úřední osoba: Mgr. Jana Švorčiková, eZmail: jana.svorcikova@mzcr.cz, tel.: 224 972 357 

 

2 

materiálem k výše uvedené reklamní akci a byl zaměřen na propagaci léčivých přípravků 
Emoxen Gel 50g a Emoxen Gel 100g povinnost stanovenou v ustanovení § 5 odst. 4 
zákona o regulaci reklamy, neboť tento reklamní nabídkový katalog, který byl v období 1. 3. 
2009 až 31. 3. 2009 šířen do lékáren jako průvodní reklamní materiál k výše uvedené 
reklamní akci a byl určen pro odborníky provádějící výdej léčivých přípravků, obsahoval pod 
bodem 1. na straně 7 katalogu tvrzení „Obsahuje takzvaný akcelerátor, tedy urychlovač 
vstřebávání, díky němuž působí rychle a silně přímo v místě bolesti či zánětu.“, což jsou 
informace, které neodpovídají údajům uvedeným v souhrnu údajů o léčivém přípravku 
Emoxen gel. Tímto jednáním se účastník řízení dopustil správního deliktu dle ustanovení 
§ 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy.  
 
Za oba správní delikty se účastníkovi řízení v souladu s ustanoveními § 8a odst. 5 písm. b) a 
§ 8a odst. 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy, ukládá pokuta ve výši 350.000,- Kč (slovy: 
tři sta padesát tisíc korun českých) a to jako úhrnná pokuta v souladu s tzv. absorpční 
zásadou, když za oba správní delikty lze uložit pokutu až do výše 2.000.000,- Kč. 
 
2) Účastníkovi řízení se dále ukládá v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu 
povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). 
 
3) Správní řízení o správním deliktu vedené pod sp. zn. SUKLS109199/2010 s účastníkem 
řízení jako se zadavatelem reklamního nabídkového katalogu s názvem „Emoxen gel - 
Vyberte si svůj dárek“, který byl průvodním reklamním materiálem k výše uvedené reklamní 
akci a byl zaměřen na propagaci léčivých přípravků Emoxen Gel 50g a Emoxen Gel 100g a 
dále jako se zpracovatelem reklamního nabídkového katalogu s názvem „Emoxen gel - 
Vyberte si svůj dárek“, který byl průvodním reklamním materiálem k výše uvedené reklamní 
akci a byl zaměřen na propagaci léčivých přípravků Emoxen Gel 50g a Emoxen Gel 100g, 
ve věci důvodného podezření z porušení povinností stanovených v ustanovení § 5 odst. 4 
zákona o regulaci reklamy ohledně bodu 4. na straně 7 katalogu, kde jsou srovnávány v grafu 
jednotlivé účinné látky – ibuprofenum, diklofenak, ketoprofen a naproxen a jejich biologický 
poločas, se podle § 66 odst. 2 správního řádu, zastavuje pro odpadnutí důvodu. 
 
 
podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu t a k t o : 
 
 

odvolání se zamítá a napadená část rozhodnutí Ústavu se potvrzuje.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 972 611 / +420 224 916 002, eZmail: far@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Úřední osoba: Mgr. Jana Švorčiková, eZmail: jana.svorcikova@mzcr.cz, tel.: 224 972 357 

 

3 

O d ů v o d n ě n í : 
 

I. 
 
Na základě podnětu ohledně reklamní nabídkové akce zaměřené na odborníky, v rámci které 
byly nabízeny věcné dary za nákup určitého množství léčivých přípravků Emoxen Gel 
a reklamního nabídkového katalogu s názvem „Emoxen gel - Vyberte si svůj dárek“, který byl 
průvodním reklamním materiálem k výše uvedené reklamní akci, provedl Ústav šetření, jehož 
závěrem byla zjištění nasvědčující tomu, že předmětné reklamní aktivity propagující léčivé 
přípravky Emoxen Gel byly šířeny, zadány a zpracovány v možném rozporu se zákonem 
o regulaci reklamy. 
 
Předmětná nabídková akce zaměřená na odborníky – magistry v lékárnách a lékárny, 
a v rámci které byly nabízeny věcné dary za nákup určitého množství léčivých přípravků 
Emoxen Gel, se uskutečnila v období 1. 3. 2009 až 31. 3. 2009 a byla zaměřena na propagaci 
léčivých přípravků EMOXEN GEL, DRM GEL 50GM, kód SÚKL: 0100288, a EMOXEN GEL, 
DRM GEL 100GM, kód SÚKL: 0100289 (dále jen „Emoxen Gel“) 
 
Ústav zahájil s účastníkem řízení dne 9. 6. 2010 správní řízení o správním deliktu. 
 
V rámci oznámení o zahájení správního řízení byl účastník řízení poučen o tom, že ve smyslu 
§ 36 a násl. správního řádu je oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve správním 
řízení a dále byla účastníkovi řízení, s ohledem na zásadu koncentrace správního řízení, 
usnesením podle § 36 odst. 1 stanovena lhůta 12 dnů od doručení oznámení o zahájení 
správního řízení pro podávání návrhů a důkazů ve správním řízení a dále pro předložení 
informací a materiálů požadovaných ze strany Ústavu v souladu s ustanovením § 7a odst. 2 
zákona o regulaci reklamy. 
 
Účastník řízení doručil dne 17. 6. 2010 Ústavu elektronicky bez elektronicky zaručeného 
podpisu svoji žádost o prodloužení lhůty k předkládání důkazů, činění návrhů a předložení 
vyžádaných informací a materiálů. Žádost byla ihned druhý den, tj. 18. 6. 2010, Ústavu 
doručena i poštovní přepravou a prostřednictvím datové schránky. Účastník řízení svoji žádost 
odůvodnil služební cestou příslušných pracovníků účastníka řízení a obtížností zpracování 
požadovaných materiálů. Účastník řízení požadoval prodloužení lhůty do 24. 6. 2010. 
 
Následně dne 21. 6. 2006 využil účastník řízení svého práva nahlížet do správního spisu, což 
mu bylo ze strany Ústavu umožněno. Téhož dne, tj. 21. 6. 2010, vydal Ústav usnesení, kterým 
prodloužil účastníkovi řízení danou lhůtu a nově usnesením stanovil lhůtu 5 dnů od doručení 
usnesení pro předložení jeho důkazů, popřípadě jiných návrhů a vyžádaných informací 
a materiálů.  
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Dne 28. 6. 2010 doručil účastník řízení prostřednictvím datové schránky Ústavu své vyjádření 
k zahájení správního řízení o správním deliktu.  
 
Dále dne 23. 8. 2010 vydal Ústav sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí. 
V rámci toho sdělení Ústav vydal usnesení, kterým stanovil účastníkovi řízení lhůtu 5 
pracovních dnů pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení poté dne 
27. 8. 2010 nahlédl do předmětného spisu. K podkladům pro rozhodnutí se účastník řízení 
nevyjádřil. 
 
Dne 24. 9. 2010 vydal Ústav rozhodnutí sp.zn. SUKLS109199/2010. Tímto rozhodnutím byla 
účastníku řízení uložena pokuta ve výši 350.000,- Kč a povinnost nahradit náklady řízení 
ve výši 1.000,- Kč.  
 
Toto rozhodnutí bylo účastníkovi řízení doručeno prostřednictvím datové schránky dne 24. 9. 
2010. 
 

II. 
 
Proti rozhodnutí účastník řízení podal na poštu dne 11. 10. 2010 odvolání, které bylo Ústavu 
doručeno dne 12. 10. 2010. Odvolání bylo v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 písm. c) a d) 
správního řádu podáno včas.  
 
Odvolatel napadá výroky 1) a 2) rozhodnutí a navrhuje, aby ministerstvo rozhodnutí 
v napadeném rozsahu zrušilo a řízení zastavilo. Výrok 3) nabyl právní moci dne 12. 10. 2010. 
 
Odvolatel je toho názoru, že Ústav při rozhodování nesprávně vyhodnotil zjištění skutkový 
stav a celý skutkový stav následně nesprávně právně posoudil. 
 
Na podporu svého tvrzení uvádí následující námitky: 
 
K porušení ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy a správnímu deliktu dle 
ustanovení § 8a odst. 1 písm. k) téhož zákona. 
 
Odvolatel nesouhlasí s právním posouzením učiněným Ústavem, když za odborníka dle 
ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy považuje rovněž právnickou osobu nebo fyzickou 
osobu podnikatele, bez ohledu na to, zda je osobou oprávněnou léčivé přípravky předepisovat 
nebo vydávat, jak to nade vši pochybnost jako podmínku definice odborníka sine qua non 
stanoví uvedené ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy. 
 
Podle odvolatele Ústav vůbec nereflektuje systematiku zákona o regulaci reklamy, zejména 
jeho části nadepsané „Správní delikty", když zcela přehlíží skutečnost, že tento zákon 
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v ustanovení § 8, které upravuje přestupky na úseku regulace reklamy, spáchané fyzickými 
osobami, se v odst. 3 výslovně stanoví, že „Odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje 
nebo přijímá výhody, které jsou podle § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s § 5b 
odst. 5." 
 
Podle odvolatele zákonodárce tím, že v citovaném ustanovení výslovně uvedl, že sankcionuje 
za porušení ustanovení § 5b odst. 6 zákona o regulaci reklamy odborníka, dal nepochybně 
najevo, že v případě fyzických osob hodlá sankcionovat za porušení zákazu právě jen 
odborníka - fyzickou osobu oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky. Pouze 
a jedině v tomto ustanovení u správních deliktů spojených s porušením zákazu stanoveného 
v ustanovení § 5b odst. 6 zákona o regulaci reklamy používá podle odvolatele zákonodárce 
pojem odborník, který je nadefinován v ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy. 
 
Podle odvolatele dále zákonodárce použil pojem odborník pouze a jedině v ustanovení § 8 
odst. 3 zákona o regulaci reklamy, avšak již ne v ustanovení § 8a odst. 4 písm. c) tohoto 
zákona právě proto, že odborníkem dle definice obsažené v § 2a zákona o regulaci reklamy 
může být pouze a jen fyzická osoba a celé ustanovení § 8 pojednává o přestupcích pouze 
fyzických osob na rozdíl od ustanovení § 8a zákona o regulaci reklamy, kde zákonodárce 
záměrně pojem odborník nepoužívá, protože za odborníka právnickou osobu nebo podnikající 
fyzickou osobu nepovažoval.  
 
Podle odvolatele kdyby bylo záměrem zákonodárce považovat za odborníka podle ustanovení 
§ 2a zákona o regulaci reklamy také právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu, pak 
zákonodárce ve výše citovaném ustanovení § 8 odst. 3 zákona o regulaci reklamy nepoužil 
pouze formulaci „odborník se dopustí přestupku....", ale formuloval by toto ustanovení 
způsobem „fyzická osoba se jako odborník dopustí přestupku...", jak to činí v předchozích 
odstavcích toho samého ustanovení, když stanoví v odst. 1, že „fyzická osoba se jako šiřitel 
dopustí přestupku...", dále v odst. 2, že „fyzická osoba se jako zadavatel reklamy dopustí 
přestupku....". Zákonodárce tak však neučinil, protože odst. 3 je v ustanovení § 8 zákona 
o regulaci reklamy, který je celý věnovaný pouze fyzickým osobám, a odborníkem dle § 2a 
zákona o regulaci reklamy nemůže být žádný jiný subjekt než „obyčejná" fyzická osoba.  
 
Zatímco šiřitelem a zadavatelem reklamy může být podle odvolatele jak fyzická (i podnikající), 
tak právnická osoba, a právě proto zákonodárce v ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona 
o regulaci reklamy vymezuje subjekt, který se přestupku může dopustit slovy „fyzická osoba 
se jako šiřitel nebo zadavatel reklamy dopustí přestupku". Při jakémkoli jiném výkladu pojmu 
odborník by to podle odvolatele znamenalo, že odborník jako právnická osoba se dle 
ustanovení § 8 odst. 3 zákona o regulaci reklamy dopustí přestupku, což však právo 
nepřipouští, když přestupek může spáchat pouze fyzická osoba (i podnikající), avšak nikoli 
osoba právnická, které může spáchat „pouze" správní delikt. 
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K argumentaci Ústavu ustanovením § 82 odst. 4 zákona o léčivech odvolatel uvedl, že Ústav 
zcela opomíjí vzájemné souvislosti celého právního řádu České republiky, zejména v oblasti 
právních předpisů upravujících oblast poskytování zdravotní péče a s ní souvisejícími 
oblastmi, a to i s přihlédnutím k historickému vývoji právní úpravy v této oblasti. Podle 
odvolatele výdej nebo lépe vydávání léčivých přípravků je pojmovým znakem definice 
lékárenské zdravotní péče. Když tedy zákonodárce v ustanovení § 82 odst. 4 zákona 
o léčivech stanoví, že „Pokud lékárna vydává léčivé přípravky jiným lékárnám nebo 
zdravotnickým zařízením lůžkové péče," zákonodárce tím pouze zachovává terminologii 
a používání pojmů v souladu se zákonem o péči o zdraví lidu, když umožňuje, aby léčivé 
přípravky vydávala lékárna. 
 
Podle odvolatele ze současné právní úpravy vyplývá, pro účely praktické lze rozdělit 
oprávnění vydávat léčivé přípravky na oprávnění v širším slova smyslu a oprávnění v užším 
(pravém) slova smyslu. V prvním případě se jedná o oprávnění, které je pouze pojmovým 
znakem lékárenské péče nebo znakem, který lékárenskou péči ve svém základu definuje a 
tak ji odlišuje od jiných typů zdravotní péče. V tomto prvním případě se tedy jedná pouze 
o jakousi alokaci výdeje léčivých přípravků do sféry konkrétního typu, druhu zdravotní péče 
v rámci jejího pojmového vymezení, a tak je s tímto pojmem i zacházeno v právních 
předpisech. Lékárna není podle odvolatele výdejcem léčivých přípravků ani v tomto širším 
smyslu významu „výdeje", protože oprávněním provozovat zařízení lékárenské péče 
poskytující lékárenskou péči včetně výdeje léčivých přípravků disponuje vždy konkrétní právní 
subjekt, kterým je provozovatel zařízení lékárenské péče (tj. stát, obce, kraje, právnické a 
fyzické osoby). Následně v užším slova smyslu je třeba rozumět oprávnění ke skutečnému 
výdeji léčivých přípravků v materiálním a právním smyslu. Kdo je skutečně oprávněn léčivé 
přípravky vydávat, tedy které konkrétní osoby disponují oprávněním uskutečnit za zákonem 
stanovených podmínek samotný výdej léčivého přípravku pacientovi, stanoví zákon o léčivech 
v ustanovení § 82 odst. 2. Z tohoto ustanovení zákona o léčivech podle odvolatele vyplývá, že 
výdej léčivého přípravku v zdravotnickém zařízení, nebo jiném zařízení, ve kterém je možné 
výdej léčivého přípravku realizovat, mohou uskutečnit nebo provést vždy pouze a jen fyzické 
osoby nadané konkrétní odbornou způsobilosti stanovenou právními předpisy, a nikdy 
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. 
 
V návaznosti na výše uvedené odvolatel dodává, že zákon o léčivech nahradil původní zákon 
č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k povinnostem lékárny 
tyto navázal pojmově již na „provozovatele", zatímco původní zákon tyto povinnosti vázal na 
osoby oprávněné k výdeji. Tato změna formulace povinného subjektu byla nezbytná, protože 
oprávněním provozovat zdravotnické zařízení i zařízení lékárenské péče (lékárnu) má její 
provozovatel, který je rovněž odpovědný za plnění zákonem stanovených požadavků 
a povinností vázaných na provozování takového zdravotnického zařízení. Touto úpravou 
došlo tedy k nápravě původně nesprávně koncipovaného vztahu povinného (odpovědného) 
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subjektu ve vztahu k povinnostem plynoucím z provozování zdravotnického zařízení 
(lékárenské) péče. 
 
Podle odvolatele pokud zákon o léčivech používá pojmy a spojení jako „lékárna vydá", 
„provozovatelé oprávnění k výdeji" apod., pak tím uvažuje o oprávnění k výdeji pouze a jen 
v odvolatelem vymezeném širším smyslu oprávnění k výdeji léčivých přípravků, který se váže 
a omezuje pouze na oprávnění k výdeji jako pojmový znak oprávnění provozovat zdravotnické 
zařízení.  
 
Odvolatel dále uvedl, že zákon o regulaci reklamy pojem odborníka dále ve významu pouze 
fyzické osoby oprávněné léky předepisovat nebo je vydávat používá v dalších ustanoveních, 
např. v ustanovení § 5b odst. 5 zákona o regulaci reklamy, kde si nelze představit jako 
odborníka jinou než fyzickou osobu - lékaře a farmaceuta, případně farmaceutického 
asistenta. Jiná interpretace pojmu odborník by podle odvolatele znamenala, že sponzorování 
dle ustanovení § 5b odst. 5 zákona o regulaci reklamy může být zaměřené i na právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby - provozovatele zdravotnických zařízení a lékáren, což 
podle odvolatele zákonodárce skutečně nezamýšlel. 
 
Ústav podle odvolatele uvádí svůj výkladový pokyn k sponzorování účasti odborníků mimo jiné 
těmito slovy:„Cílem právní úpravy je mimo jiné, aby odborníci (lékaři, fármaceuti, farmaceutičtí 
laboranti) své funkce vykonávali objektivně, aniž by byli při předepisování či výdeji léčiv 
ovlivněni přímými nebo nepřímými finančními stimuly."  Ve svém pokynu označeném jako 
UST 16 - verze 1 Ústav např. interpretuje zákaz rozšiřovat rozsah bezplatně poskytovaného 
pohoštění a ubytování na jiné osoby než odborníky, který je stanovený v ustanovení § 5b 
odst. 5 zákona o regulaci reklamy logicky a to správně tak, že oprávnění poskytovat 
odborníkům bezplatné pohoštění a ubytování „se nevztahuje například na rodinné příslušníky 
odborníků nebo na jiné zdravotnické pracovníky (střednízdravotnický personál)." Tato 
interpretace je pak podle odvolatele zcela logická, protože rodinné příslušenství s osobou 
oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nedělá z rodinných příslušníků této 
osoby „stejně" oprávněné osoby léčivé přípravky předepisovat nebo je vydávat. Provozovatel 
zdravotnického zařízení -právnická osoba – logicky rovněž nemá žádné rodinné příslušníky.  
 
Dle názoru odvolatele nelze interpretací ustanovení § 5b odst. 5 zákona o regulaci reklamy 
dojít k závěru, že odborníkem, jehož účast na setkáních navštěvovaných odborníky může být 
sponzorována a je zákonem o regulaci reklamy přísně regulována, může být i právnická 
osoba. Protože při tomto výkladu pojmu odborníka ve spojení s ustanovením § 5b odst. 5 
zákona o regulaci reklamy by muselo být současně akceptovatelné, že zdravotnickému 
zařízení je poskytnuto plnění v souladu s § 5b odst. 5 téhož zákona, tzn. sponzorována účast 
na odborném nebo reklamním setkání formou sponzorského příspěvku neboli daru. To by pak 
znamenalo, že zdravotnické zařízení by na takové setkání mohlo vyslat kteréhokoli ze svých 
zaměstnanců - lékaře, lékárníky, zdravotní sestry, zaměstnance ekonomického oddělení - a to 
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vše za peníze sponzora, protože u plnění mezi zdravotnickým zařízením a těmito zaměstnanci 
by již toto plnění nebylo možné podřadit pod regulaci reklamy humánních léčivých přípravků, 
a tímto způsobem by se velice snadno a legálně dal obcházet účel regulace reklamy 
humánních léčivých přípravků, jak je sledován zákonem o regulaci reklamy. 
 
Odvolatel dále uvedl, že odborník byl před účinností zákona č. 25/2006 Sb., kterým byl 
novelizován zákon o regulaci reklamy, vymezen v ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy 
takto: „Srovnávací reklama na léčivé přípravky určené k podáváni lidem (dále jen "humánní 
léčivé přípravky"), zdravotnické prostředky nebo zdravotní péči je při splněni podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem přípustná, je-li zaměřena na osoby oprávněné tyto 
léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat anebo tuto 
zdravotní péči poskytovat (dále jen "odbornici").“ Odvolatel dále uvedl, že s účinností zákona 
č. 25/2006 Sb., od 26. 1. 2006 byla provedena změna vymezení definice odborníka tak, že 
počínaje tímto dnem se již za odborníka výslovně nepovažují subjekty, které jsou oprávněné 
zdravotní péči poskytovat. Tato novelizace zákona o regulaci reklamy byla provedena 
z důvodu nesouladu původního vymezení odborníka pro účely regulace reklamy s požadavky 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2001/83/EC ze dne 6. listopadu o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Jak 
z odůvodnění navrhované úpravy definice odborníka pro účely reklamy vyplývá, účelem bylo 
výslovné zúžení rozsahu osob, které do definice odborníka dle práva EU mají být zahrnuty, 
a to pouze na osoby, které jsou oprávněné léky předepisovat nebo je vydávat. I navrhovatel 
této úpravy uvažuje podle odvolatele pouze v intencích fyzických osob - „lékaři" apod. 
 
Dále odvolatel odkazuje na pokyny a na webové stránky Ústavu, ze kterých podle vyvození 
odvolatele nelze považovat za odborníka právnickou osobu. V odvolání uvádí několik příkladů 
z pokynů Ústavu a také z webových stránek, která formou print screen zobrazil v odvolání. 
 
Dále odvolatel odkazuje na zásadu právní jistoty, která v sobě zahrnuje zásadu legitimního 
očekávání. Tato zásada vyjadřuje ochranu subjektů práva jednajících v dobré víře s tím, že 
jejich jednání má nebo může mít konkrétní právní důsledky (pozitivní nebo negativní), a to 
s ohledem na dosavadní a současný stav práva a jeho interpretaci. Tato zásada se konkrétně 
projevuje např. v podobě tzv. principu předvídatelnosti, který vyjadřuje skutečnost, že subjekt 
vědomý si konkrétního právního stavu, způsobu interpretace a aplikace konkrétních právních 
norem a rozhodovací činnosti konkrétního orgánu jedná oprávněně v souladu s tímto právním 
prostředím, a takové jeho jednání je právem chráněno. 
 
Ze samotné podstaty regulace reklamy humánních léčivých přípravků zaměřené na odborníky 
vyplývá, že jejím účelem je zabránit nedůvodné a nadměrné spotřebě léčivých přípravků, 
a proto je cílem regulace reklamy v této oblasti co nejvíc regulovat a omezit z tohoto pohledu 
negativní působení na subjekty, které přímo či nepřímo o preskripci nebo výdeji léčivých 
přípravků pacientům rozhodují. Těmito subjekty bezpochyby jsou podle odvolatele pouze 
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a jen fyzické osoby, které tyto léčivé přípravky předepisují nebo vydávají, protože to jsou 
subjekty, které mohou přímo - předepsáním/výdejem - nebo nepřímo - doporučováním, 
přesvědčováním a jinými způsoby - působit na pacienta při použití léku u pacienta nebo při 
volbě pacienta o použití konkrétního léku. Touto schopností nebo „způsobilostí" však nejsou 
nadány právnické osoby - zdravotnická zařízení nebo jejich provozovatelé - kteří přímo 
o volbě použitého léku nikdy nerozhodují, protože toto rozhodnutí činí předepisující lékař nebo 
ošetřující lékař v případě ambulantní a ústavní péče nebo osoba lék vydávající - farmaceut 
nebo farmaceutický asistent v lékárně. 
 
Podle odvolatele pojem odborníka vykládají i regulační autority jiných členských států 
Evropské unie, které i když tento výklad rozšiřují na další subjekty než osoby skutečně 
oprávněné léčivé přípravky vydávat nebo je předepisovat, nerozšiřují jej na právnické osoby a 
a priori ani na osoby fyzické podnikající. Typickým příkladem je podle odvolatele např. výklad 
regulační autority Velké Británie - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - 
zveřejněný v publikaci Blue Guide, Advertising and Promotion of Medicines in the UK, rok 
vydání 2005. Britská regulační autorita uvádí několik příkladů, avšak vždy se jedná, jak 
z citovaného ustanovení vyplývá, výlučně o fyzické osoby, které na volbu konkrétního 
léčivého přípravku mohou mít oprávněně v souladu s právními předpisy vliv. 
 
Odvolatel je názoru, že tvrzení Ústavu v tomto směru založené na předjímané a ničím 
nepodložené vůli zákonodárce nemůže být zneužito jako prostředek na dotváření práva 
v právním státě, kde i soudy právo mohou pouze nalézat a nikoli jej tvořit. Pokud podle 
odvolatele nedojde ke změně právní úpravy, nemůže Ústav v rámci své vlastní správní úvahy, 
která mu ze zákona jako správnímu orgánu patří, v individuálních správních řízeních, 
ve kterých rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, rozšiřovat 
působnost obecně závazných právních předpisů nad rámec vymezený zákonodárcem 
v těchto předpisech. 
 
Odvolatel uvedl dále, že jakékoli přísliby darů za odběr přípravku Emoxen gel byly určeny 
vždy jen konkrétním lékárnám, resp. jejich provozovatelům, a to samé platí i pro poskytnutí 
těchto darů, které byly vždy poskytnuty výlučně konkrétním lékárnám, resp. jejich 
provozovatelům, a nikdy ne konkrétním odborníkům - v tomto případě osobám oprávněným 
v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o léčivech léčivé přípravky vydávat. Aktivita 
odvolatele byla podle něj zaměřena na podporu prodeje přípravku Emoxen gel v rámci 
poskytnutí materiální výhody za odběr určitého množství tohoto přípravku, čili se jednalo podle 
názoru odvolatele o výslovně obchodní aktivitu směřující k podpoře prodeje zboží ve vztahu 
k provozovatelům lékáren, kterou lze připodobit např. poskytováním slev z ceny léčivých 
přípravků při odběru určitého množství léku. 
 
Odvolatel s domnívá, že kdyby platil výklad zastávaný Ústavem, platilo by pak, že jakékoli 
poskytování slev z ceny léčivých přípravků lékárnám nebo jiným zdravotnickým zařízením by 
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mělo být považováno za porušování ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy, když 
se dle ustanovení § 5 odst. 1 téhož zákona za reklamu na humánní léčivé přípravky považují 
veškeré pobídky k podpoře prodeje těchto léčivých přípravků - jako jsou i nabídky slev z ceny. 
Přijetí tohoto závěru by kromě jiného také podle odvolatele znamenalo, že veškeré veřejné 
zakázky vyhlašované provozovateli zdravotnických zařízení v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých poptávají 
dodání konkrétních druhů léčivých přípravků (vymezených léčivými látkami apod.), a které 
vyhlašují právě za účelem získání cenově co nejvýhodnější dodávky léčivých přípravků a 
které rovněž vyhrávají dodavatelé ochotni nabídnout co nejnižší cenu poptávaných léků, jsou 
v rozporu s ustanovením § 5b odst. 4 a ustanovením § 5b odst. 6 zákona o regulaci reklamy, 
a to z toho důvodu, že dodavatel nabízí léky s výraznou slevou oproti běžné na trhu dostupné 
ceně tohoto léku. Odvolatel je názoru, že takové následky, které by v konečném důsledku 
měly zásadní negativní dopad na ceny léků a poskytovanou zdravotní péči konečným 
spotřebitelům - pacientům, nebyly podle něj ani při uvažování o nejhorším možném scénáři 
záměrem zákonodárce. 
 
K porušení ustanovení § 5 odst. 4 zákona o regulaci reklamy a správnímu deliktu dle 
ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) téhož zákona. 
 
K správnímu deliktu dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy odvolatel 
uvedl, že cílem jeho vyjádření v předmětném správním řízení ohledně tohoto porušení nebylo 
tvrzení, že jde bez dalšího o věc pravomocně rozhodnutou. Ústav jako orgán, který vedl řízení 
sp. zn. SUKLS90456/2009, však podle odvolatele vůbec nezhodnotil, zda se nemohlo jednat 
o další útok téhož správního deliktu, který právě byl předmětem řízení sp. zn. 
SUKLS90456/2009. 
 
Podle názoru odvolatele se v případě používání reklamního sloganu a termínu „Akcelerátor 
vstřebávání" jedná sice o správní delikt, ovšem o správní delikt opakující se, s několika útoky, 
které spolu časově i způsobem provedení souvisí - ve všech případech šlo o reklamní 
materiály zaměřené na odborníky, vždy bylo použito slovní spojení „Akcelerátor vstřebávání", 
všechny útoky byly provedeny v rámci propagace jediného přípravku Emoxen Gel a všechny 
spolu časově souvisí. Stejně tak žádný z těchto útoků nenastal poté, co Ústav zahájil citované 
řízení sp. zn. SUKL90456/2009, ve kterém se odvolatel o ohrožujícím potenciálu tohoto 
slovního spojení a o jeho právní kvalifikaci jako porušení zákona o regulaci reklamy dozvěděl. 
Proto v případě reklamního katalogu „Emoxen Gel - vyberte si svůj dárek" není použití 
sloganu „Akcelerátor vstřebávání" dalším samostatným správním deliktem, ale podle názoru 
odvolatele pouze pokračováním (dalším „útokem") proti stejnému právem chráněnému zájmu, 
který však nastal před rozhodnutím Ústavu (dokonce před zahájením řízení o správním 
deliktu). 
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Jestliže však již Ústav o pokračujícím správním deliktu pravomocně rozhodl, aniž zjistil (popř. 
aniž zhodnotil) všechny útoky tohoto správního deliktu, pak s ohledem na to, že správní řád 
neobsahuje ustanovení analogické k možnosti trestního soudu vlastním rozsudkem zrušit 
předchozí rozsudky o ostatních útocích téhož trestného činu, nemůže již Ústav v dalším řízení 
o takovém dalším útoku téhož správního deliktu rozhodnout. 
 
Ústav měl podle odvolatele při určení výše sankce za „nový" správní delikt k polehčující 
okolnosti přihlédnout právě z důvodů okolností, za jakých k jeho šíření došlo.  
 
K námitce, že napadené rozhodnutí je v části týkající se odůvodnění výše sankce 
nepřezkoumatelné a zřejmě i vnitřně rozporné. 
 
Ústav dále podle odvolatele v odůvodnění výše sankce především uvádí jako přitěžující 
okolnost to, že odvolatel byl již za správní delikt potrestán. Odhlížeje od toho, že Ústav nijak 
nespecifikuje, které předchozí porušení zákona má na mysli, podle názoru odvolatele není 
taková skutečnost sama o sobě přitěžující okolností. K recidivě jako takové lze podle 
odvolatele přihlédnout pouze tehdy, pokud existuje věcná a časová souvislost s porušením 
zákona a pouze tehdy, pokud recidiva zvyšuje nebezpečnost aktuálního deliktního jednání. 
Ústav v tomto směru žádné úvahy, které jej ke zhodnocení souvislosti předchozího jednání 
(potrestaného Ústavem) a aktuálního, které je předmětem řízení, jako recidivy podle 
odvolatele nenabízí.  
 
Část rozhodnutí Ústavu odůvodňující výši sankce je dále nepřezkoumatelná podle odvolatele 
v tom, že zjištěný počet lékáren, kterým byla reklama šířena (konkrétně 131) označuje za 
„velký". Ústav žádným způsobem neurčuje, proč právě tento počet adresátů reklamy považuje 
za velký, když v České republice je registrováno více než 3.000 lékáren, a čím je tedy 
„zvýšena" závažnost takového jednání. 
 
Za další Ústav dovozuje, že jestliže lékárna získala odměnu za odběr přípravku Emoxen Gel, 
lze předpokládat, že lékárna si takové přípravky neponechá, ale pokusí se je „s vidinou" zisku 
prodat dále. Tento závěr Ústavu není podle odvolatele dovoditelný, aby lékárna přípravky se 
ziskem chtěla prodat a v žádném případě nelze dovodit, že taková odměna vede automaticky 
ke zvýšení spotřeby takového přípravku. Dále odvolatel konstatoval, že přípravek Emoxen Gel 
není při výdeji vázán na lékařský předpis - jde o přípravek, který si pacienti mohou vyzvednout 
v lékárně na základě své potřeby - a rozhodně nejsou dány důvody domnívat se, že pacient, 
který potřebu léčby nemá, si na základě nátlaku lékárníka přípravek Emoxen Gel za ne 
zanedbatelnou částku zakoupí a bude používat.  
 
Rozhodnutí Ústavu je podle odvolatele i rozporné, když zdůrazňuje, že „mohlo dojít 
k hazardování s lidským zdravím", na konci uvedené části konstatuje „Ústav u výše pokuty 
samozřejmě zohlednil jako polehčující skutečnost, že nedošlo k žádnému následku této 
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protiprávní činnosti účastníka řízení", avšak žádným způsobem nevysvětluje, z jakých důvodů 
nebo skutečností uvedené hazardování dovozuje, ani proč tedy - pokud mohlo nastat - 
nakonec nenastalo. Za takových okolností je sporné, jak a zda samo „hazardování s lidským 
zdravím" jako kategorie určující výši sankce vůbec mohlo nastat, popř. v čem mohlo spočívat.  
 
 
Po přezkoumání předcházejícího správního řízení a vydaného rozhodnutí v souladu 
s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu dospěl odvolací orgán k následujícím skutkovým 
zjištěním a právním závěrům. 
 

III. 
 
Odvolací orgán na základě příslušné spisové dokumentace primárně zkoumal, zda napadené 
rozhodnutí splňuje požadavky vyplývající z ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, tedy 
soulad rozhodnutí včetně řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy. Při svém postupu 
se odvolací orgán především zaměřoval na postup Ústavu a posuzoval, jestli se Ústav 
nedopustil takových pochybení, která by následně zapříčinila nezákonné rozhodnutí ve věci 
samé.  
 
Odvolací orgán však na rozdíl od přezkoumávání správnosti napadeného rozhodnutí, kdy se 
řídí rozsahem daným námitkami odvolatele, zkoumá soulad předmětného rozhodnutí 
s právními předpisy a se základními zásadami činnosti správních orgánů v celém rozsahu bez 
ohledu na skutečnost, zda byla nezákonnost rozhodnutí účastníky správního řízení namítána 
či nikoliv. Zároveň je odvolací orgán povinen rozšířit přezkum zákonnosti i na správní řízení, 
které vedlo k vydání předmětného rozhodnutí. V tomto případě však již není povinen přihlížet 
k těm vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy. Tato zásada vychází z ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu, 
která vyjadřuje zásadu procesní ekonomie. 
 
Odvolací orgán v této souvislosti konstatuje, že při zkoumání, zda-li je napadené rozhodnutí 
a jemu předcházející správní řízení v souladu s právními předpisy a se zásadami zákonně 
vedeného řízení, nedodržel všechny výše popsané zásady, a shledává, že se Ústav 
v předmětném správním řízení nedopustil pochybení, která by způsobila nezákonnost 
napadeného rozhodnutí. 
 

IV. 
 
K námitce odvolatele, že nedošlo k porušení ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci 
reklamy a že se tak nemohl dopustit správního deliktu dle ustanovení § 8a odst. 1 písm. k) 
téhož zákona, uvádí odvolací orgán následující. 
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Odvolací orgán na úvod upřesňuje, že v předmětném správním řízení Ústav uložil pokutu za 
porušení ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy, které říká, že „V souvislosti 
s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky se zakazuje jim nabízet, 
slibovat, nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah 
k jimi vykonávané odborné činnosti.“, jenž je správním deliktem dle ustanovení § 8a odst. 1 
písm. k) zákona o regulaci reklamy, které stanoví, že „Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako šiřitel poruší zákaz nabízet, slibovat nebo 
poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4“.  
 
Odvolací orgán na úvod poznamenává, že zákonná definice reklamy je obsažena 
v ustanovení § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy a říká, že „Reklamou se rozumí oznámení, 
předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 
podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování 
služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“ O tom, že se 
v konkrétním případě o reklamu vskutku jedná, nemá odvolací orgán pochyb, neboť cílem 
dárky zvýhodněné (pokud bude odebráno vyšší množství produktů) nabídky léčivých 
přípravků bylo bezesporu zvýšení jejich odběru od výrobce a v důsledku tohoto i zvýšení jejich 
prodeje a tudíž i zisku z jejich spotřeby. Dále odvolací orgán poukazuje na definici šiřitele 
v ustanovení § 1 odst. 7 zákona o regulaci reklamy, jenž uvádí, že šiřitelem reklamy je 
právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří. Dle této definice lze opět dovozovat 
správné posouzení uvedeného případu Ústavem, když za šiřitele v souladu se zákonem 
o regulaci reklamy považuje jak fyzickou, tak i právnickou osobu, v tomto konkrétním případě 
odvolatele. 
 
Skutečnost, jestli se jedná o reklamu a jestli je odvolatel skutečně šiřitelem, odvolatel nijak 
nenapadá. Jeho argumentace, kterou používá pro zdůvodnění svého tvrzení nesprávně 
zjištěného skutkového stavu a následně nesprávného právního posouzení vedoucího 
k nepřezkoumatelnosti celého rozhodnutí Ústavu, spočívá především v tom, že odborníkem 
dle zákona o regulaci reklamy může být dle jeho názoru pouze osoba fyzická, a ne osoba 
právnická či podnikající fyzická osoba, tudíž nabízení dárků lékárně, jakožto právnické osobě, 
nemůže být správním deliktem. K tomu odvolací orgán uvádí následující. 
 
Humánní léčivé přípravky patří mezi komodity, kterým zákon o regulaci reklamy věnuje 
zvýšenou pozornost s cílem poskytnout spotřebiteli, kterému je taková reklama určena, co 
nejširší možnou ochranu. Z tohoto důvodu je v zákoně o regulaci reklamy striktně reklama 
rozdělena na tu, která je určena široké veřejnosti, jakožto laikům co se týče léčivých 
přípravků, a na tu, která je určena odborníkům, jakožto odbornými znalostmi nadaným 
subjektům. V ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy je mimo jiné uvedeno, jaká 
jednání jsou zakázaná, pokud jde „o reklamu zaměřenou na odborníky“. Odvolatel tedy zcela 
opomíjí logické rozdělení reklamy na humánní léčivé přípravky dle jejího zaměření, neboť 
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pokud se jedná o to, do jaké z těchto dvou kategorií zařadit lékárnu, jakožto subjekt (ať již se 
jedná o fyzickou, právnickou či fyzickou podnikající osobu) ze zákona oprávněný k výdeji 
léčivých přípravků, je dle odvolacího orgánu zřejmé, že je nutné na ni pohlížet jako na 
odborníka v oboru léčivých přípravků a ne na laika. 
 
Odvolací orgán dále konstatuje, že legislativní zkratka uvedená v ustanovení § 2a upřesňuje, 
koho zákonodárce považuje za odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy, a to tak, že 
odborníkem jsou zde míněny především osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat nebo 
vydávat. Uvedené ustanovení následně podpůrně odkazuje na zákony, ve kterých se blíže 
rozvádí, kdo je oprávněn léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Z odkazu na tyto 
zákony dle odvolacího orgánu vyplývá snaha zákonodárce ponechat specifikaci subjektů 
oprávněných k předepisování a výdeji léčivých přípravků (tj. odborníků) konkrétním zákonným 
předpisům.  
 
Ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy odkazuje na zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“), dále pak na zákon 
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdější 
předpisů (dále jen „zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních“), 
a konečně na zákon o léčivech.  
 

• Z ustanovení § 20 zákona o péči o zdraví lidu mimo jiné plyne, ostatně jak sám 
odvolatel ve svém odvolání uvádí, že léčivé přípravky nemocnému vydá na lékařský 
předpis lékárna nebo jiné zařízení k tomu určené. Je zde tudíž uvedena lékárna jako 
subjet oprávněný k vydávání léčivých přípravků.  

 
• V zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních jsou pak jasně 

stanovené podmínky a nezbytné náležitosti k provozu nestátních zdravotnických 
zařízení poskytujících zdravotní péči. Takovým nestátním zdravotnickým zařízením je 
bezesporu i lékárna. Vzhledem k tomu, že zákonodárce do svých úvah o subjektech, 
kteří jsou dle zákona o regulaci reklamy odborníky, zahrnul i samotné lékárny, a to 
odkazem na zákon upravující podmínky zřízení lékárny, jakožto právnické či 
podnikající fyzické osoby, považuje odvolací orgán za nezpochybnitelné, že se 
v případě odborníka může jednat i o právnickou či podnikající fyzickou osobu.  

 
• Výdejem léčivých přípravků se blíže zabývá i § 82 zákona o léčivech a v odstavci 4 

tohoto ustanovení se konkrétně mluví o situaci, kdy lékárna vydává léčivé přípravky 
jiným lékárnám či zdravotnickým zařízením.  

 
Dle odvolacího orgánu lze z výše uvedeného vyvozovat, že lékárna je osobou vydávající 
léčivé přípravky a lze ji tedy v kontextu zákona o regulaci reklamy považovat za odborníka. Je 
zřejmé, že i osoba oprávněná provozovat lékárnu musí být odborníkem, tedy že i subjekt 
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odpovědný za činnost lékárny po odborné stránce musí být farmaceutem, tudíž musí splňovat 
definici odborníka ve smyslu, jak jej chápe odvolatel. 
 
Svoji logickou strukturu mají následně i správní delikty uvedené v ustanovení § 8 zákona 
o regulaci reklamy, které jsou rozděleny podle toho, zda se porušení zákonných ustanovení 
dopustila osoba fyzická či právnická (popř. fyzická osoba podnikající). Z tohoto důvodu lze tak 
v ustanovení § 8 najít přestupky fyzických osob a dále v ustanovení § 8a delikty právnických 
nebo podnikajících fyzických osob. Pokud by tedy odborníkem nemohla být kromě fyzické 
osoby i osoba právnická, nevložil by zákonodárce do zákona o regulaci reklamy správní delikt 
týkající se právě právnické osoby, která vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou 
humánních léčivých přípravků výhody, které jsou zakázané podle § 5b odst. 4 zákona 
o regulaci reklamy, tedy reklamou zaměřenou na odborníky, tedy na ní. V tomto případě tedy 
lékárna (jako právnická či podnikající fyzická osoba) přijala výhody, které jsou zakázané dle 
ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy. Fyzická osoba má jednání spočívající 
v tom, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou zakázané podle ustanovení § 5b odst. 4 
zákona o regulaci reklamy, kvalifikováno jako přestupek v ustanovení § 8 odst. 3 zákona 
o regulaci reklamy. Zákonodárce tedy chtěl pokrýt veškerou oblast, kde lze přijímat zakázané 
výhody, a stanovil, že toto chování bude považováno za deliktní, jak u fyzických osob 
odborníků, tak u odborníků právnických a podnikajících fyzických osob. 
 
Odvolatel na podporu svého tvrzení dále odkazuje na pokyn Ústavu UST-16 verze 1- 
Sponzorování a odměňování odborníků podle zákona o regulaci reklamy (dále jen „pokyn 
UST-16“). Odvolatel sám cituje úvod pokynu UST-16, ve kterém se říká, že „cílem právní 
úpravy je mimo jiné, aby odborníci (lékaři, farmaceuti, farmaceutičtí laboranti) své funkce 
vykonávali objektivně, aniž by byli při předepisování či výdeji léčiv ovlivněni přímými nebo 
nepřímými finančními stimuly.“ Pokud se tedy odvolatel nedokáže ztotožnit s názorem Ústavu 
a odvolacího orgánu týkající se odborníků jakožto fyzických i právnických osob, pak ovšem 
musí připustit, že i z výše citované věty z pokynu UST-16 vyplývá jeho odpovědnost za 
porušení zákona o regulaci reklamy, neboť takovým nepřímým ovlivněním odborníků, kterými 
jsou bezesporu farmaceuti v lékárnách, došlo i v uvedeném případě, když lékárna (jakožto 
právnická či podnikající fyzická osoba) díky vidině odměň za vyšší odběr daného léčivého 
přípravku, nakoupí jej ve velkém množství, a aby nedošlo k expiraci daného léčivého 
přípravku, může požadovat na farmaceutech jeho přednostní vydávání či může omezit nákup 
podobných léčivých přípravků, čímž zúží možnost výběru z léčivých přípravků, které 
farmaceut vydává a tím dojde i k omezení možnosti farmaceuta řádně vybrat pro pacienta 
léčivý přípravek pro jeho léčbu nejvhodnější. 
 
V pokynu UST-16 je dále uvedeno, že „Při posuzování „nepatrnosti“ hodnoty daru nebo 
prospěchu však bude kromě uvedeného orientačního finančního ukazatele přihlíženo k tomu, 
zda poskytnutý dar nebo prospěch jsou takovým stimulem, který v dané konkrétní situaci 
může ovlivnit objektivitu odborníka při předepisování či výdeji léčiv.“ Jak již bylo zdůvodněno 
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výše, odvolací orgán se v souladu s názorem Ústavu domnívá, že k takovému ovlivnění 
odborníkovi (ať již je odborníkem právnická či fyzická osoba) objektivity při výdeji léčiv může 
v tomto případě dojít.  
 
Dále odvolací orgán upozorňuje, že pokud bychom aplikovali argumentaci odvolatele, 
znamenalo by to, že bychom toto společensky nebezpečné chování mohli postihovat pouze 
v nepatrné míře u osob, jež odvolatel považuje za jediné odborníky, a to u fyzických osob, 
tedy u osob omezených ve své působnosti většinou zaměstnaneckým poměrem a tudíž 
pracujících z největší části podle pokynů zaměstnavatele. Zaměstnavatele, vydavatele 
jednotného nařízení pro své zaměstnance, pak bychom postihovat nemohli, i když se 
dopouští stejného porušení zákona, tj. přijímání darů nebo jiného prospěchu v souvislosti 
s reklamou na léčivé přípravky, a to v daleko širším měřítku s nesrovnatelně vyšším 
společenským dopadem. 
 
Účelem omezení stanovených zákonem je tedy zajistit, aby nedocházelo k ovlivňování 
preskripce a vydávání léčivých přípravků pomocí darů nebo jiného prospěchu, tj. aby hlavním 
motivem pro předepsání a vydání určitého léčivého přípravku bylo zdraví pacienta a jeho 
prospěch, nikoliv finanční, či jiný prospěch osob oprávněných léčivé přípravky předepisovat, 
nebo vydávat, tedy osob označených zákonem za odborníky. A proto reklamní sdělení, které 
by mohlo zájem odborníka na získaní slibovaného a nabízeného daru nikoliv nepatrné 
hodnoty, který nesouvisí s jeho odbornou činností, předsunout před zájem na ochraně zdraví 
a zájmů pacienta, porušuje zákaz uvedený v ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci 
reklamy.  
 
Pokud jde o část námitky odvolatele, ve které cituje webové stránky Ústavu, ze kterých dle 
jeho mínění vyplývá, že za odborníka nelze považovat právnickou osobu, odvolací orgán 
konstatuje, že Ústav nikde na těchto webových stránkách neuvedl, že by se za odborníka 
nedala považovat právnická osoba, pouze pro zpřesnění legislativní zkratky uvedl příklady, 
kdo za takového odborníka může být považován. 
 
Odvolatel dále poukazoval na možný rozpor se Směrnicí 2001/83/EC. S tímto názorem však 
odvolací orgán nesouhlasí a konstatuje, že ve Směrnici 2001/83/EC se nezavádí žádná 
legislativní zkratka „odborníci“ jak je tomu v našem zákoně o regulaci reklamy a mluví se 
pouze o osobách oprávněných léčivé přípravky předepisovat a vydávat. Tudíž ke zpřesnění 
legislativní zkratky zákonem č. 25/2006 Sb., který změnil zákon o regulaci reklamy, došlo za 
účelem sjednocení jednotného výkladu české právní úpravy s výkladem evropským. Avšak jak 
již odvolací orgán konstatoval, nelze z tohoto upřesnění legislativní zkratky vyvodit závěr, že 
by byla vyloučena právnická osoba jakožto odborník, pouze došlo ke změně v tom smyslu, 
aby nebyly za odborníky považovány např. zdravotní sestry, o právnických osobách se ani 
v pozměňovacím zákoně, ani v důvodové zprávě k němu, nikde nehovoří.  
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Co se týče argumentace odvolatele, že i jiné státy považují za odborníka pouze fyzickou 
osobu, odvolací orgán uvádí, že právní úprava v těchto státech však není pro předmětné 
řízení konané v České republice závazná a že je jasné, že každý stát, s ohledem na svůj 
historický a právní vývoj, může mít právní předpisy přizpůsobené svým zvyklostem. 
 
Odvolací orgán dále uvádí, že reklamní aktivitu, kterou činil odvolatel, nelze připodobnit ke 
slevám z ceny léčivého přípravku, jak se domnívá odvolatel. Sleva se totiž v závěru promítne 
do ceny léčivého přípravku, která je tudíž nižší. Odborník tím nezískává žádný prospěch, 
prospěch získává pacient, který léčivý přípravek obdrží za cenu nižší, než byla cena původní. 
Ale v případě slevy formou darů lékárně za odběr určitého léčivého přípravku zůstává tato 
sleva odborníkovi, bez toho aby se promítla do výsledné ceny léčivého přípravku. 
 
Na základě výše uvedeného shledává odvolací orgán námitku odvolatele nedůvodnou. 
 

V. 
 
K námitce odvolatele, že nedošlo k porušení ustanovení § 5 odst. 4 zákona o regulaci reklamy 
a že se tak nemohl dopustit správního deliktu dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) téhož 
zákona, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán uvádí, že se Ústav v odůvodnění napadeného rozhodnutí, konkrétně na 
straně 7 a 8, vypořádal s námitkou odvolatele týkající se uložené pokuty v rámci správního 
řízení sp. zn. SUKLS90456/2009, a to takovým způsobem, že konstatoval, že účastník řízení 
byl již v minulosti trestán za tvrzení, které nebylo v souladu s SPC léčivého přípravku, avšak 
toto tvrzení bylo jiné (a též obsažené v odlišném reklamním materiálu), než-li tvrzení uvedené 
v reklamním materiálu, jehož soulad se zákonem o regulaci reklamy je předmětem tohoto 
správního řízení. Ve správním řízení sp. zn. SUKLS90456/2009 šlo totiž o tvrzení „akcelerátor 
vstřebávání zapříčiňuje zvětšení intracelulárního prostoru mezi keratinocyty“, a „akcelerátor 
vstřebávání zapříčiňuje zvýšení rozpustnosti účinné látky v lipidové membráně“. Předmětem 
tohoto správního řízení sp. zn. SUKLS109199/2010 je tvrzení „Obsahuje takzvaný 
akcelerátor, tedy urychlovač vstřebávání, díky němuž působí rychle a silně přímo v místě 
bolesti či zánětu.“ 
 
Ústav také dále konstatoval, že se tedy nejedná o tzv. res iudicata, věc již jednou 
rozhodnutou, neboť v současně projednávaném správním řízení je předmětem jiný reklamní 
materiál. Odvolatel napadá tento výrok Ústavu a zdůvodňuje nesprávnost závěru Ústavu tím, 
že se sice jedná o správní delikt, ovšem o správní delikt opakující se, s několika útoky, které 
spolu časově i způsobem provedení souvisí, tedy o tzv. dílčí útoky pokračujícího správního 
deliktu, neboť sjednocujím pojmem obou tvrzení je výraz „akcelerátor vstřebávání“. 
 



 
 
 
 
 
   

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 972 611 / +420 224 916 002, eZmail: far@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Úřední osoba: Mgr. Jana Švorčiková, eZmail: jana.svorcikova@mzcr.cz, tel.: 224 972 357 

 

18 

V této části se jeví odvolání odvolatele jako vnitřně rozporné, protože na jednu stranu 
odvolatel konstatuje, že Ústav dle jeho názoru může o této věci rozhodnout, neboť se nejedná 
o věc pravomocně rozhodnutou, ale zároveň chce, aby Ústav rozhodl, že se jedná o dílčí 
útoky pokračujícího správního deliktu v souladu s analogií k ustanovením trestního práva. 
V této souvislosti však odvolací orgán konstatuje, že pokud by měl Ústav hodnotit předmětné 
jednání jako pokračování ve správním deliktu, pak by o tomto jednání nemohl rozhodnout, 
neboť ze zásad trestního práva vyplývá, že pokud je o dílčím útoku pokračujícího trestného 
činu již jednou pravomocně rozhodnuto, nelze pachatele trestného činu odsoudit za jiný dílčí 
útok, neboť by to již bylo porušení zásady ne bis in idem.  
 
Odvolací orgán však konstatuje, že ustanovení trestního práva se analogicky použijí pouze 
výjimečně, a to ve stanovených případech, ve prospěch účastníka řízení, který se porušení 
právních předpisů dopustil, a převážně až když nestačí právní úprava ve správním řádu. 
V předmětném správním řízení však této analogie není třeba, neboť je plně dostačující právní 
úprava ve správním řádu. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o dva zcela rozdílné 
předměty, se kterými je vedeno správní řízení, tj. dva rozdílné reklamní materiály, a že jejich 
totožnost lze spatřovat pouze v tom, že byl v obou případech zkoumán soulad tvrzení 
uvedeného na reklamních materiálech s SPC léčivého přípravku a v obou případech byl 
shledán v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Odvolatel si zároveň v obou případech měl 
ověřit soulad předmětných tvrzení s SPC léčivého přípravku, neboť si jistě byl vědom své 
odpovědnosti za obsah reklamy, jejímž byl zadavatelem/zpracovatelem/či šiřitelem. 
 
Na základě výše uvedeného shledává odvolací orgán námitku odvolatele nedůvodnou. 
 

VI. 
 
K námitce odvolatele, že napadené rozhodnutí je v části týkající se odůvodnění výše sankce 
nepřezkoumatelné a zřejmě i vnitřně rozporné, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán konstatuje, že ustanovení § 8b odst. 2 zákona o regulaci reklamy stanoví, že 
„Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.“ 
Právě závěr této věty jasně stanoví, že Ústav má přihlédnout ke všem okolnostem, za nichž 
byl správní delikt spáchán, a to jak k okolnostem přitěžujícím, tak okolnostem polehčujícím, 
což vyplývá ze správního řádu.  
 
Odvolací orgán zdůrazňuje, že obecným právním předpisem v řízení o jiném správním deliktu 
je právě správní řád. Správní řád pak ve svém ustanovení § 50 odst. 3 stanoví, že „Správní 
orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v 
němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit 

všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být 
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povinnost uložena.“ Je zde tedy zakotvena nejen možnost, ale dokonce povinnost zkoumat 
okolnosti svědčící i v neprospěch pachatele. Takovou okolností svědčící například 
v neprospěch pachatele může být i porušení zákona o regulaci reklamy v minulosti. 
 
Nadto odvolací orgán uvádí názor vyjádřený v rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 
37/2006-47 ze dne 5. 6. 2007, kde na straně 5 Městský soud konstatuje, že: „Výčet kritérií pro 
stanovení výše pokuty v citované normě (zákon o regulaci reklamy) je demonstrativní, pročež 
není vyloučeno, aby správní orgán přihlédl i k dalším hlediskům; vždy však musí vyhodnotit ta, 
která zákon výslovně stanoví. Takové hodnocení pak musí splňovat podmínku srozumitelnosti 
a přezkoumatelnosti, což znamená, že správní orgán musí uvést, jaké zjištěné skutečnosti 
pod jednotlivá kritéria podřadil a jak je vyhodnotil.“ Odvolací orgán má zato, že podmínku 
srozumitelnosti a přezkoumatelnosti uvedenou ve zmíněném rozsudku Městského soudu 
v Praze Ústav splnil, když v rozhodnutí vyjádřil, k jaké konkrétní skutečnosti přihlédl a že 
k této skutečnosti přihlédl při posuzování závažnosti deliktního jednání odvolatele, s ohledem 
na způsob spáchání správního deliktu, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. 
 
K odvolatelově argumentaci praxí trestního práva a tím, že je v ní přihlíženo k tomu, zda 
recidiva (opakování deliktní činnosti) zhoršuje následek (společenskou nebezpečnost) 
pachatelova jednání při posuzovaném skutku a jaký čas od předchozí deliktní činnosti uplynul, 
odvolací orgán uvádí, že analogie trestního práva se použije pouze výjimečně ve stanovených 
případech a ve prospěch účastníka řízení, který se porušení právních předpisů dopustil, 
a převážně až když nestačí právní úprava ve správním řádu. V tomto případě nebylo nutné 
použít analogii trestního práva, neboť jak vyplývá z výše uvedeného, možnost příhlednutí 
k polehčujícím či přitěžujícím okolnostem je stanovena jak v zákoně o regulaci reklamy, tak 
ve správním řádu, jež jsou základními právními předpisy pro správní řízení o správních 
deliktech spočívajících v porušení zákona o regulaci reklamy. 
 
Dále se odvolatel zabývá kritériem závažnosti, způsobu a následku. Odvolací orgán nejdříve 
považuje za důležité zdůraznit, že rozhodování o konkrétní výši pokuty je v diskreční 
pravomoci správního orgánu, tedy Ústavu. Prvoinstanční orgán musí zjistit stav věci tak, aby o 
něm neměl důvodné pochybnosti (viz zásada materiální pravdy v ustanovení § 3 správního 
řádu), a na základě takto zjištěného stavu pak musí rozhodnout, v jaké výši pokutu uloží. Při 
svém rozhodování je vázán ustanovením § 8b odst. 2 zákona o regulaci reklamy, a to tak, že 
vždy musí zhodnotit (na základě již zjištěného skutkového stavu, o němž nemá důvodné 
pochybnosti) kriteria v tomto ustanovení uvedená, tedy kriterium závažnosti, způsobu 
a následku. 
 
Odvolateli není zřejmé, proč Ústav považuje uvedený počet lékáren (konkrétně 131) za velký. 
Odvolací orgán konstatuje, že závěry v odůvodnění rozhodnutí Ústavu patří do sféry 
správního uvážení o výši pokuty a odvolací orgán může pouze přezkoumat, zda nedošlo 
k vybočení ze zákonných mezí tohoto správního uvážení. Odvolací orgán konstatuje, že 
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v tomto případě se tomu tak nestalo, neboť je zřejmé, že se jednalo o takový počet lékáren, 
který nelze označit za nízký, a který mohl ovlivnit velký počet pacientů. 
 
Dále se odvolatel zaměřuje na tu část odůvodnění, ve které Ústav říká, že „Dary byly 
slibovány, nabízeny a poskytovány za nákup léčivého přípravku Emoxen gel 50g a 100g a lze 
předpokládat, že lékárna si léčivé přípravky neponechala, ale snažila se je s vidinou zisku 
prodat dále. Mohlo tak dojít k hazardování s lidským zdravím, pokud by lékárníci za vidinou 
zisku daru prodávali a přesvědčovali ke koupi léčivých přípravků, které by nebyly pro pacienta 
vhodné a potřebné. Mohlo tak dojít i k neracionálnímu používání léčivých přípravků.“ 
Odvolatel rozporuje tvrzení Ústavu a v odvolání uvádí, že není důvod se domnívat, že pacient, 
který nemá potřebu se léčit přípravkem Emoxen Gel, si bude na základě podnětu či nátlaku 
lékárníka přípravek Emoxen Gel kupovat. Odvolací orgán konstatuje, že výše citovaná část 
napadeného rozhodnutí obsahuje především úvahy Ústavu, které popisují, v čem tkví 
nebezpečnost uvedeného jednání odvolatele. I přesto, že se odvolatel domnívá, že tyto úvahy 
o nebezpečnosti jeho jednání se mu jeví nereálné, nemůže též dokázat, ža by k takové situaci 
nemohlo dojít. Jen na okraj odvolací orgán poznamenává, že Ústav nakonec také zhodnotil, 
že nedošlo k žádnému následku protiprávní činnosti odvolatele a tuto skutečnost posoudil 
jako polehčující, tedy že by došlo např. k nátlaku na pacienta, který by měl za následek koupi 
léčivého příprvku Emoxen Gel pacientem, což by se dalo zjistit např. ze svědecké výpovědi.  
 
Odvolací orgán konstatuje, že tímto se zároveň vypořádal s poslední částí námitky odvolatele, 
ve které odvolatel uvedl, že mu není zřejmé, jak takové možné hazardování s lidským zdravím 
vypadá, ani proč Ústav nakonec konstatoval, že k němu nedošlo. Užívání léčivých přípravků, 
které nejsou pro člověka nezbytně nutné, a které by byly vnuceny pacientovi za účelem 
dosažení zisku, a ne po zhodnocení jeho zdravotních obtíží a doporučení správné léčby, se 
za takové hazardování s lidským zdravím dá jistě označit, neboť nevhodná či nepotřebná 
léčba může zdraví pacienta i zhoršit. Ústav závěrem konstatoval, že k žádnému škodlivému 
následku nedošlo, neboť se mu nepodařilo tuto skutečnost prokázat. Na základě výše 
uvedeného shledává odvolací orgán námitku odvolatele nedůvodnou. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

 
P o u č e n í 

 
Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.  
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

Mgr. Filip Vrubel, v.r. 
ředitel odboru farmacie 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

 
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové 

a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobce WALMARK, 
a.s., IČ: 00536016, se sídlem v Třinci, Oldřichovice 44, zastoupeného JUDr.Janou 
Marečkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Křenova 438/7, proti žalovanému 
Ministerstvu zdravotnictví České republiky, se sídlem v Praze 2, Palackého náměstí 4, o 
žalobě proti rozhodnutí žalovaného správního úřadu ze dne 18.5.2011, č.j. MZDR 
65142/2010, sp.zn. FAR: R8/2010,  

 

t a k t o : 

 

I. Žaloba   s e   z a m í t á .  

 

II. Žádný z účastníků   n e m á   právo na náhradu nákladů řízení.  

 

Odůvodnění 

 

 Žalobce se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhal přezkoumání a 
zrušení rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, jímž žalovaný správní úřad rozhodl o odvolání 
žalobce proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) ze dne 
24.9.2010, sp.zn. SUKLS109199/2010. Uvedenými rozhodnutími tak bylo pravomocně 
rozhodnuto o tom, že žalobce jako účastník správního řízení porušil v pozici šiřitele reklamní 
nabídkové akce namířené na odborníky, která byla zaměřena na propagaci léčivých přípravků  
Emoxen Gel 50 g a Emogen Gel 100 g povinnost, stanovenou v ustanovení § 5b odst.4 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně dalších zákonů, neboť v souvislosti 
s předmětnou reklamou byly v období ode dne 1.3.2009 do dne 31.3.2009 slibovány a 
nabízeny a v období od března do července 2009 poskytovány 131 lékárnám v České 
republice za nákup určitého množství léčivého přípravku Emoxen Gel dary, které neměly 
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vztah k jimi vykonávané činnosti a nebyly nepatrné hodnoty, a to cestovní taška na kolečkách, 
koupelnová sada v dárkové krabici, dalekohled, kávovar, kosmetická dámská taška, 
kuchyňská váha, osobní váha, pikniková sada a toustovač. Tímto jednáním se účastník řízení 
podle názoru správních úřadů dopustil správního deliktu podle ustanovení § 8a odst.1 písm.k) 
zákona o regulaci reklamy. Dále účastník řízení podle napadených rozhodnutí porušil jako 
zpracovatel reklamního nabídkového katalogu s názvem Emoxen Gel – Vyberte si svůj dárek, 
který byl průvodním reklamním materiálem k výše uvedené reklamní akci a byl zaměřen na 
propagaci léčivých přípravků Emoxen Gel 50 g a Emoxen Gel 100 g, povinnost stanovenou 
v ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy, neboť tento reklamní nabídkový katalog, 
který byl v období od 1.3.2009 do 31.3.2009 šířen do lékáren jako průvodní reklamní materiál 
k uvedené reklamní akci a byl určen pro odborníky provádějící výdej léčivých přípravků, 
obsahoval pod bodem 1 na straně 7 katalogu tvrzení: „Obsahuje tzv. akcelerátor, tedy 
urychlovač vstřebávání, díky němuž působí rychle a silně přímo v místě bolesti či zánětu“,  
což jsou informace, které neodpovídají údajům uvedeným v souhrnu údajů o léčivém 
přípravku Emoxen Gel. Tímto jednáním se účastník řízení dopustil správního deliktu podle 
ustanovení § 8a odst.3 písm.f) zákona o regulaci reklamy. Napadenými rozhodnutími byla 
účastníku řízení za oba správní delikty uložena pokuta ve výši 350.000,- Kč.  
 
 Žalobce v podané žalobě namítl, že rozhodnutí ústavu je nezákonné a 
nepřezkoumatelné, a z tohoto důvodu využil svého práva a napadl rozhodnutí ústavu 
odvoláním. V něm detailně vylíčil důvody nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí 
SÚKL. Protože samotné rozhodnutí ústavu je dle názoru žalobce nezákonné a 
nepřezkoumatelné, je rovněž nezákonné a nepřezkoumatelné i rozhodnutí žalovaného 
odvolacího správního úřadu, kterým ministerstvo rozhodnutí SÚKL potvrdilo.  
 
 Žalobce v podané žalobě namítl, že nezákonnost rozhodnutí žalovaného spatřuje 
v tom, že ministerstvo ve shodě s ústavem aplikovalo ustanovení § 5b odst. 4 ve spojení 
s ustanovením § 2a a pak i sankční ustanovení zákona o regulaci reklamy na skutkový stav, na 
který se tyto právní normy nevztahují a postihuje žalobce za samotný útok toho samého 
správního deliktu, který byl spáchán předtím, než byl žalobce za jiné útoky toho samého 
správního deliktu již postižen. 
 
 Žalobce namítl, že ústav a následně žalovaný správní úřad znění platného práva 
v podobě ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy neaplikují v podobě vytvořené 
zákonodárcem a svou interpretací, která je podle názoru žalobce nepřezkoumatelná a 
v rozporu s platným právem, rozšiřují obsah pojmu odborník pro účely zákona o regulaci 
reklamy také na další okruh subjektů nad rámec obsahu tohoto pojmu stanoveného právní 
normou. Právě ve vymezení pojmu odborník ústavem, které je obsažené v odůvodnění 
rozhodnutí správního úřadu prvého stupně a následně v akceptaci a potvrzení tohoto výkladu 
ministerstvem, spatřuje žalobce zásadní pochybení v podobě nezákonné aplikace zákona o 
regulaci reklamy u výroku č. 1 napadeného rozhodnutí. Podle názoru žalobce tvrzení o tom, 
že existují pouze dvě kategorie adresátů reklamy na léky a aplikace takové interpretace 
zákona o regulaci reklamy jsou nesprávné a v rozporu s platným právem. Jakákoli aplikace 
tohoto právního názoru ministerstvem musí být rovněž v rozporu s právem a rozhodnutí 
učiněné na podkladě takového právního posouzení je následně nezákonné. Podle názoru 
žalobce, podpořeného bohatě konstatovanou judikaturou v podané žalobě, nejen soud, ale tím 
spíše ani orgán státní správy nesmějí interpretací platné právo doplňovat nebo pro výkonnou 
moc nevýhodné znění platného práva napravovat za účelem prosazení své představy o 
správnosti řešení právních vztahů, na které dotčená právní norma dopadá nebo by podle 
názoru takového orgánu státní správy měla dopadat. Právní posouzení provedené 
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ministerstvem a založené na použití poznámek ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy lze 
hodnotit nejen jako nesprávné, ale také jako účelové, nezákonné, a tudíž nepřezkoumatelné a 
současně v rozporu s uznávanými principy právního státu v demokratických systémech. 
Pokud zákon o léčivech používá pojmy a spojení jako lékárna vydá a provozovatelé oprávnění 
k výdeji apod., pak tím uvažuje o oprávnění k výdeji pouze a jen ve vymezeném širším 
významu oprávnění k výdeji léčivých přípravků, který se váže a omezuje pouze na oprávnění 
k výdeji jako na pojmový znak oprávnění provozovat zdravotnické zařízení lékárenské péče. 
Nelze proto tento způsob používání pojmu výdeje a oprávnění k výdeji, který byl do zákona o 
léčivech zaveden z konkrétních praktických důvodů a za konkrétním účelem a v souladu 
s tímto účelem musí být také vykládán, zneužit pro účely rozšiřování obsahu tohoto pojmu 
nebo slovního spojení do té míry, že tím lze rozšířit působnost vymezenou zcela jiným 
právním předpisem, který přímo a jednoznačně definuje a vymezuje obsah pojmu odborník 
pro své vlastní účely. Žalobce namítl, že ministerstvo se ve skutečnosti nezabývalo podstatou 
odvolacích námitek žalobce, týkajících se dosavadní výkladové praxe Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv ve vztahu k obsahu pojmu odborník a legitimního očekávání žalobce ohledně 
kontinuity výkladu tohoto pojmu s právními úřady České republiky. Ministerstvo se rovněž 
žádným způsobem nevypořádalo se skutečností, že ústav na zjištěný skutkový stav u aktivit 
žalobce automaticky aplikoval právní posouzení, že dárky slibované a posléze poskytnuté 
zdravotnickým zařízením lékárenské péče byly více jak nepatrné hodnoty, když ústav bez 
jakéhokoli dalšího zdůvodnění za tuto hodnotu považuje částku 1.500,- Kč pro jednoho 
odborníka za jeden kalendářní rok, jak vyplývá z pokynu ústavu č. ÚST-27. Zákon o regulaci 
reklamy v ustanovení § 5b odst. 4 výslovně stanoví, že hodnota prospěchu slibovaného nebo 
poskytovaného odborníkovi nesmí být větší než nepatrná a teprve tehdy, je-li větší, jedná se o 
jednání zákonem o regulaci reklamy zakázané a sankcionované. Tato právní norma 
ponechává posouzení nepatrnosti hodnoty na správním uvážení ústavu a ministerstva jako 
odvolacího orgánu, nicméně ani jeden z těchto příslušných orgánů žádným způsobem 
nezdůvodnil, z čeho vycházel a na čem založil své správní uvážení a posouzení o tom, že 
hodnota darů slibovaných a poskytnutých žalobcem je větší než hodnota nepatrná. Absence 
tohoto zdůvodnění a nemožnost prozkoumání této části právního posouzení činí dle názoru 
žalobce  napadené rozhodnutí i rozhodnutí SÚKL nepřezkoumatelnými.  
 
 Podle názoru žalobce žalovaný správní úřad ve své argumentaci zcela přehlíží 
skutečnost, že zákon o regulaci reklamy v ustanovení § 8, který upravuje přestupky na úseku 
regulace reklamy, spáchané fyzickými osobami, v odstavci třetím výslovně stanoví, že 
odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou podle 
ustanovení § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s ustanovením § 5b odst. 5. 
Zákonodárce tím dal nepochybně najevo, že v případě fyzických osob hodlá sankcionovat za 
porušení zákazu právě jen odborníka – fyzickou osobu oprávněnou předepisovat nebo vydávat 
léčivé přípravky. Kdyby bylo záměrem zákonodárce považovat za odborníka podle 
ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy také právnickou osobu a podnikající fyzickou 
osobu, pak zákonodárce v citovaném ustanovení nepoužil pouze formulaci odborník se 
dopustí přestupku, ale formuloval by to jiným způsobem, což však není v souladu se smyslem 
a účelem normy, když odstavec třetí je v ustanovení § 8 celý věnován pouze fyzickým 
osobám a odborníkem podle ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy nemůže být jiný 
subjekt než fyzická osoba. Šiřitelem a zadavatelem reklamy může být jak fyzická  podnikající 
tak právnická osoba a právě proto zákonodárce v ustanovení § 8 odst. 1 a 2 vymezil subjekt, 
který se přestupku může dopustit slovy fyzická osoba se jako šiřitel nebo zadavatel reklamy 
dopustí přestupku. Při jakémkoli jiném výkladu pojmu odborník to znamená, že odborník jako 
právnická osoba se dle ustanovení § 8 odst.3 zákona o regulaci reklamy dopustí přestupku, 
což však právo nepřipouští, když přestupek může spáchat pouze fyzická osoba (i podnikající), 
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avšak nikoli osoba právnická, která může spáchat pouze správní delikt. Ministerstvo se 
v rozhodnutí žalobou napadeném v této věci argumentačně nevypořádalo s protiargumenty 
žalobce a omezilo se na polemizující úvahy o tom, co by bylo, kdyby byla akceptována 
argumentace žalobce. Své úvahy neopřelo ministerstvo o žádné konkrétní ustanovení právních 
předpisů, nečinilo žádné konkrétní právní závěry s ohledem na platné právo, které by mělo 
být jeho úvahám oporou, a omezilo se na deklaraci svých představ o správné a zákonné 
regulaci reklamy léčivých přípravků, čímž se ministerstvo uvedlo do pozice, která je 
v rozporu se základními zásadami právního státu a napadené rozhodnutí činí zcela 
nepřezkoumatelné. Ve skutečnosti je podle názoru žalobce ustanovení § 8a odst.4 písm.c) 
zákona o regulaci reklamy ustanovením, které sankcionuje právnické osoby a fyzické osoby 
podnikatele za jednání, které není žádným právním předpisem zakázáno. Tudíž je toto 
ustanovení v rozporu s principem legitimního očekávání adresátů právních norem, kterým 
jsou pravidla v nich obsažená určena, a ústavními principy právní jistoty. Taková právní 
norma je nedokonalá, protože chybí její základní předpoklad, tedy stanovení povinnosti, jejíž 
nesplnění hodlá postihovat. To činí právní normu neaplikovatelnou. Veškeré právní posouzení 
počínaje ústavem a pokračujíc ministerstvem se zakládají na zdůvodnění odborníka jako 
právnické a fyzické osoby podnikatele přes interpretaci ustanovení § 8a odst. 4 písm.c) 
zákona o regulaci reklamy neobstojí z pohledu souladu s ústavně právními principy 
legitimního očekávání a právní jistoty.  
 
 Žalobce v podané žalobě rovněž namítl porušení zásady legitimního očekávání, tj. aby 
při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
Ústav je tak vázán svou interpretační a aplikační praxí a odchýlit se od ní může pouze za 
podmínky, že taková změna bude zdůvodněna závažnými okolnostmi, bude učiněna do 
budoucna a dotčené subjekty, tj. adresáti právních norem, budou mít možnost se změnou této 
praxe se seznámit. Tyto podmínky v případě napadeného rozhodnutí nebyly splněny, neboť 
v něm došlo ke změně dosavadní správní praxe ústavu, a proto bez dalšího nelze přijmout 
výklad ústavu o tom, že za odborníka podle ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy lze 
považovat i právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu. Žalobce v této souvislosti 
odkázal na internetové stránky ústavu, z nichž vyplývá, že za odbornou veřejnost se považují 
osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat, tedy lékaři a lékárníci, a za 
odborníky pro posuzování reklamy jsou považovány osoby, které jsou oprávněny 
předepisovat nebo vydávat léky, tedy lékaři a farmaceuti.  
 
 Žalobce dále v podané žalobě namítl nezákonnost postihování žalobce za správní 
delikt podle ustanovení § 8a odst.3 písm.f) zákona o regulaci reklamy, když podle jeho názoru 
nejenže nemusí být reklamní tvrzení nebo údaje v reklamě přímo uvedené v souhrnu údajů o 
přípravku, ale nemusí být ani z údajů v souhrnu údajů o přípravku uvedených ani dovoditelné. 
Vlastnost látek menthol a chloral-hydrát jako látek pomocných je obecně známá a 
akceptovaná, ze souhrnu údajů o přípravku Emoxen Gel dokonce přímo dovoditelná, a proto 
tvrzení „akcelerátor vstřebávání“ ani jiná tvrzení obsažená v reklamě na léčivý přípravek 
Emoxen Gel nesmí být posouzena jako tvrzení, která nejsou v souladu s tímto souhrnem údajů 
o přípravku léku Emoxen Gel a která by byla v rozporu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona o 
regulaci reklamy. Žalovaný i správní úřad prvého stupně nedostatečně zjistili skutkový stav ve 
správním řízení předcházejícím vydání rozhodnutí a zjištěný skutkový stav současně 
nesprávně právně posoudili, když se nezaobírali časovou a věcnou sousledností jednání 
žalobce, spočívajícího ve zpracování reklamy na lék Emoxen Gel s uvedením reklamního 
tvrzení „akcelerátor vstřebávání“. Podle názoru žalobce se v případě používání reklamního 
sloganu a uvedeného termínu jedná sice o správní delikt, ovšem o správní delikt opakující se 
s několika útoky, které spolu časově i způsobem provedení souvisí, neboť ve všech případech 
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šlo o reklamní materiály zaměřené na odborníky a vždy bylo použito slovní spojení 
„akcelerátor vstřebávání“. Všechny útoky byly provedeny v rámci propagace jediného 
přípravku Emoxen Gel a všechny spolu časově souvisí. Žádný z uvedených útoků nenastal 
poté, co ústav zahájil citované řízení, ve kterém se žalobce o ohrožujícím potenciálu tohoto 
slovního spojení a o jeho právní kvalifikaci jako porušení zákona o regulaci reklamy 
dozvěděl. Proto v případě reklamního katalogu Emoxen Gel – Vyberte si svůj dárek není 
použití sloganu „akcelerátor vstřebávání“ dalším samostatným správním deliktem, ale pouze 
pokračováním (dalším útokem) proti stejnému právem chráněnému zájmu, který nastal před 
rozhodnutím ústavu, ba dokonce před zahájením řízení o deliktu. Jestliže však ústav o 
pokračujícím správním deliktu pravomocně rozhodl, aniž zjistil či zhodnotil všechny útoky 
tohoto správního deliktu, pak s ohledem na to, že správní řád neobsahuje ustanovení 
analogické k možnosti trestního soudu vlastním rozsudkem zrušit předchozí rozsudky o 
ostatních útocích téhož trestného činu, nemůže již ústav v dalším řízení o takovém dalším 
útoku téhož správního deliktu rozhodnout, a učinil-li tak, nemůže ministerstvo svým 
rozhodnutím v odvolacím řízení takové rozhodnutí potvrdit. Žalobce je přesvědčen, že 
jakákoli sankce uložená ve správním řízení s přihlédnutím právě ke konkrétním skutečnostem 
daného případu pozbývá své základní funkce prevence, kdy sankce má působit na trestanou 
osobu tím způsobem, aby se v budoucnu svého trestného jednání vyvarovala. Sankce uložená 
žalobci ve správním řízení pod sp.zn. SUKLS90456/2009 byla pro žalobce dostatečnou 
výstrahou pro to, aby se šíření toho samého tvrzení v budoucnu vyvaroval. Žalobcem uvedené 
a prokázané skutečnosti tak odůvodňují neuložení pokuty za správní delikt podle ustanovení § 
8a odst.3 písm.f) zákona o regulaci reklamy a ústav i ministerstvo tak nesprávně tyto 
skutečnosti posoudily a nesprávně aplikovaly ustanovení § 8b odst.2 zákona o regulaci 
reklamy, když k nim jako k polehčujícím okolnostem odmítly přihlédnout.  
 
 Z obsahu vyjádření žalovaného správního úřadu k podané žalobě ze dne 19.12.2011 
vyplývá, že žalovaný setrvává na svém právním názoru, podepřeném výslovným zakotvením 
svého postoje v sankční normě, v ustanovení § 8a odst.4 písm.c) zákona o regulaci reklamy. 
V daném případě není možné přijmout postoj žalobce, který neodpovídá výslovnému znění 
zákona o regulaci reklamy. Jedná se pouze o výslovnou absenci věty „za odborníka je pro 
účely tohoto zákona považována i právnická osoba“, avšak zákonodárce svůj úmysl vyjádřil 
zcela jednoznačně v ustanovení § 8a odst.4 písm.c) zákona o regulaci reklamy a o jeho 
záměrech tak nemůže být pochyb.  
 

K pojmu „odborník“ žalovaný uvedl, že má za to, že zákonodárce výslovně v uvedené 
sankční normě vymezil, že právnická osoba a fyzická osoba – podnikatel se dopustí správního 
deliktu tím, že vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků 
výhody, které jsou zakázané nebo které jsou v rozporu se zákonem. Toto ustanovení tak 
výslovně vymezuje, že i právnická osoba nesmí přijímat žádné zákonem zapovězené výhody 
určené odborníkům a tato skutečnost, vyplývající ze zcela konkrétního obsahu právní normy, 
je dostatečným argumentem pro to, aby i právnická osoba (zařízení lékárenské péče – lékárna) 
mohla být považována za odborníka pro účely zákona o reklamě. Pokud žalobce účelově a 
nesprávně používá výklad Směrnice č. 2001/83/ES, pak tato směrnice je právním aktem 
znějícím na výsledek a národní úprava se tak od jejího znění může v mnoha detailech 
odlišovat, pokud bude postupem zachován harmonizovaný účel. Žalobce zcela nepřijatelným 
způsobem zjednodušuje povinnost a odpovědnost odborníka pouze na trestní odpovědnost 
fyzické osoby za trestný čin. Zcela přitom pomíjí skutečnost, že právní řád obsahuje rozličné 
druhy odpovědnosti a jim reflektující sankce. Proto jeho argumentace nemůže obstát. 
K pojmu odborník tak žalovaný shrnul, že z obsahu současné právní úpravy, která primárně 
vyvstává ze zákona o regulaci reklamy a dále je pak rozvedena ostatními právními předpisy, 
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není možné dojít k žalobcem shledanému závěru, že odborník v intencích daného předpisu 
jsou míněny toliko fyzické osoby, konkrétně pak lékaři a farmaceuti. Naopak, z výslovného 
znění ustanovení § 8a odst.4 písm.c) zákona o regulaci reklamy vyplývá jasný požadavek 
zákonodárce, aby dané jednání bylo ze strany orgánu státní správy postihováno s ohledem na 
lehce odůvodnitelný chráněný zájem na ochraně veřejného zdraví.  

 
K vydávání léčivých přípravků žalovaný vyjádřil nesouhlas s názorem žalobce o 

rozlišení vydávání léčivých přípravků v širším a užším slova smyslu. Právní úprava 
nerozlišuje vydávání léčivých přípravků způsobem, jak to činí žalobce, a pojem vydávání je 
jistě možné chápat různě, avšak při absenci výslovného vyjádření v zákoně se jedná pouze o 
subjektivní názor žalobce a nikoli o daný fakt. Zákonodárce zvolil termín, který zahrnuje obě 
kategorie osob, čímž dal jasně najevo, že nemá v úmyslu do budoucna určovat, zda je 
odborníkem toliko osoba fyzická, nýbrž právě zakotvením ustanovení § 8a odst.4 písm.c) 
vymezil, že se dané stanovení vztahuje i na právnické osoby. Tímto závěrem jasně poukazuje 
na fakt, že žalobcem konstruované dělení vydávání postrádá odpovídající právní základ a pro 
účely zákona o regulaci reklamy jej nelze použít.  

 
K typologickému rozdělení reklamy podle jejích adresátů žalovaný uvedl, že jeho 

postoj vychází z výslovné litery zákona a nikoli ze subjektivního přesvědčení. Dané 
legislativní řešení není ideální, avšak nelze jeho znění ignorovat s poukazem na jednostrannou 
interpretaci žalobce, která, na rozdíl od názoru žalovaného, postrádá výslovnou zákonnou 
úpravu, kterou nelze nahradit účelovým výkladem ostatních pramenů práva.  

 
K zásadě právní jistoty žalovaný uvedl, že ústav na svých internetových stránkách i ve 

vydaných pokynech reaguje na otázky, které se v daném období v oblasti regulace reklamy 
vyskytnou. Pokud jde o princip právní jistoty ve vztahu k procesnímu principu legitimního 
očekávání, žalovaný konstatuje, že princip legitimního očekávání podle ustanovení § 2 odst.4 
správního řádu je nutno vztáhnout k rozhodování skutečně obdobných případů, tedy k řízení 
s obdobným předmětem. U zákonného požadavku podobnosti je třeba vycházet z podmínek 
hmotného práva a nikoli z doporučení veřejnosti, byť je jejich adresátem státní orgán, nebo 
výkladů obecných k jiným problematikám právní úpravy. Ústav i ministerstvo musí, byť se na 
první pohled může zdát, že jde o podobné případy, vždy zkoumat konkrétní skutkový stav, 
který se mění a je zásadně vždy jiný než v předchozích případech. Žalovaný má za to, že 
odůvodnění svého rozhodnutí ústav provedl odkazem na zveřejněný pokyn, přičemž určité 
formy závaznosti pokynů ústavu se žalobce dovolává v případě výkladu pojmu odborník. 
Žalovaný se domnívá, že správní úvaha ústavu je z rozhodnutí zcela patrná a přezkoumatelná.  

 
Žalobce při porovnávání předchozího a současného deliktního jednání sám poukázal 

na skutečnost, že se jednalo o reklamní materiály zaměřené na odborníky, čímž de facto 
popírá argumentaci obsaženou na předchozích 20 stranách žaloby. Dále se žalobce dopouští 
nesprávných závěrů a nepřesného právního hodnocení, když považuje předmětný leták za 
jeden z útoků pokračujícího správního deliktu. Přestože soudní praxe nevyloučila analogické 
použití předpisů trestního práva, nejsou v daném případě splněny obligatorní předpoklady, 
které je dané jednání ke kvalifikaci jako pokračování vyžaduje. Z vymezených obligatorních 
prvků zde zcela schází blízká časová souvislost, když je možné shledat, že reklamní leták, 
který byl předmětem původního správního řízení, byl šířen mezi únorem a srpnem 2008 a 
reklamní leták, který tvoří předmět řešeného řízení, byl šířen v březnu 2009. Časový rozdíl 
mezi šířením jednotlivých letáků je více než šest měsíců, což je dostatečná doba pro přerušení 
blízké časové souvislosti, a proto se jedná o opakování protiprávního jednání, a nikoli 
pokračování. Podle názoru žalovaného zde není žádný důvod pro žalobcem vyžadované 
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neuložení pokuty, když žalobce se předmětného jednání dopustil, což nepopírá ani 
nerozporuje. Přijaté řešení je podle názoru žalovaného v souladu s veřejným zájmem na 
ochranu veřejného zdraví, zcela odpovídá okolnostem daného případu a nevybočuje z mezí 
zákonnosti ani legitimního očekávání.  

 
 Při ústním jednání u Městského soudu v Praze dne 21.3.2013 zástupce žalobce odkázal 
na písemné vyhotovení podané žaloby a zdůraznil, že v dané věci je předmětem řízení zásadní 
otázka, která ovlivní aplikaci zákona o regulaci reklamy. Základem argumentace žalovaného 
je sankční ustanovení zákona o regulaci reklamy, uvedeným ustanovením je argumentace 
žalovaného zdůvodněna. Naproti tomu subjekt - podnikatel, který se na úseku reklamy 
pohybuje, se zabývá pravidly chování, která jsou uvedena v ustanoveních § 1 až 7 zákona o 
regulaci reklamy. Žalobce se pravidly tohoto chování řídil, vycházel ze zákona o regulaci 
reklamy. Sankce je mu ovšem ukládána i za jednání, které v pravidlech tohoto chování, tedy 
v ustanoveních § 1 až 7 zákona není uvedeno, respektive není jimi zakázáno. Základním 
problémem je otázka výkladu ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy v pojmu „odborník“. 
K podpoře argumentace, která byla použita v podané žalobě, odkazuje žalobce na znění 
návrhu novely zákona - poslanecký tisk č. 761/0, ze kterého vyplývá, že právní názor, 
vyjádřený v podané žalobě, je správný, neboť je zde rozlišována jednak fyzická osoba na 
straně jedné a jednak právnická osoba či osoba podnikající na straně druhé. Jak již bylo 
poukázáno v podané žalobě, i pojem „osoba určená k výdeji“ je pojmem, který lze použít 
v širším a užším smyslu slova. Sám žalovaný dává argumentaci v podstatě za pravdu, když 
navrhuje vložit do nové právní úpravy zpřesnění tohoto pojmu. Shodná argumentace 
v podstatě vyplývá i z důvodové zprávy. Samotný pojem „odborník“ zaznamenal určitý 
vývoj, nicméně i nadále lze použít dvojí výklad. Předpokládaná novela rozšiřuje uvedený 
pojem, nicméně vždy je nutno uzavřít to, že za odborníka je nutno považovat výlučně 
fyzickou osobu. Žalobce poukazuje i na právní názor, vyjádření v rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu sp.zn. 4Ads 9/2012, ze kterého vyplývá, že v případě, kdy je možný dvojí 
výklad právní normy, nemůže tento výklad být na úkor adresáta právní normy. Uvedený 
právní názor je v souladu i s judikaturou Ústavního soudu.  
 
 Zástupkyně žalovaného správního úřadu u jednání soudu odkázala na písemné 
vyjádření k podané žalobě. Pro posouzení věci je zásadní otázka, zda došlo k naplnění 
skutkové podstaty správního deliktu či nikoliv. Právní úprava zákona o regulaci reklamy je 
zcela standardní. Pravidla pro reklamu jsou samozřejmě uvedena v jiných než sankčních 
ustanoveních. Tomu koresponduje řada právních předpisů, kdy pravidla chování jsou 
upravena v jedné části zákona a deliktní ustanovení jsou obsažena v jiné, zpravidla závěrečné 
části zákona. Zákon o regulaci reklamy nesankcionuje jiné porušení povinností než těch, které 
jsou tímto zákonem stanoveny. Ohledně připravované nové právní úpravy poukazuje 
žalovaný na to, že tato námitka nebyla uplatněna v podané žalobě, jde o námitku novou, která 
byla uplatněna po uplynutí zákonem stanovené lhůtě. Navíc nemůže být argumentováno 
návrhem novely zákona, neboť tento návrh nebyl dosud projednán, natož aby byl přijat. Takže 
otázka, zda a v jakém rozsahu bude nazíráno nově na pojem „odborník“, je otázkou 
spekulativní. K rozhodnutí Nejvyššího správního soudu žalovaný uvádí, že mu je obsah 
tohoto rozhodnutí znám, nicméně v daném případě má za to, že jde o nepřípadnou 
argumentaci. Napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o správním deliktu podle ustanovení 
§ 8a odst.1 a 3 zákona o regulaci reklamy, kde je vymezen subjekt, který se takovýchto 
deliktů může dopustit. Takovým subjektem je právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba. Je-li zde pak takový subjekt a naplní svým jednáním skutkovou podstatu správního 
deliktu, jsou splněny podmínky pro uložení pokuty. Ačkoliv pojem „odborník“ je otázkou, 
která byla v dané věci řešena, rozhodující je znění zákona o regulaci reklamy.    
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 Z obsahu spisového materiálu, který byl soudu předložen žalovaným správním 
úřadem, byly zjištěny následující, pro rozhodnutí ve věci samé podstatné skutečnosti:  

 
Na základě podnětu ohledně reklamní nabídkové akce, zaměřené na odborníky, 

v rámci které byly nabízeny věcné dary za nákup určitého množství léčivých přípravků 
Emoxen Gel a reklamního nabídkového katalogu s názvem „Emoxen Gel – Vyberte si svůj 
dárek“, který byl průvodním reklamním materiálem k uvedené reklamní akci, provedl Státní 
ústav pro kontrolu léčiv šetření, jehož závěrem byla zjištění, nasvědčující tomu, že předmětné 
reklamní aktivity propagující léčivé přípravky Emoxen Gel byly šířeny, zadány a zpracovány 
v možném rozporu se zákonem o regulaci reklamy.  

 
Oznámením ze dne 9.6.2010 zahájil ústav s účastníkem řízení správní řízení o 

správním deliktu. V rámci tohoto oznámení o zahájení správního řízení byl účastník řízení 
poučen o tom, že je oprávněn podle ustanovení § 36 a násl. správního řádu navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy ve správním řízení a byla účastníkovi řízení stanovena 12denní lhůta pro 
podávání návrhů a důkazů ve správním řízení a pro předložení informací a materiálů, 
požadovaných ze strany ústavu.  

 
Účastník řízení doručil dne 17.6.2010 správnímu úřadu elektronicky svoji žádost o 

prodloužení lhůty k předkládání důkazů a následně využil dne 21.6.2010 svého práva nahlížet 
do správního spisu. Téhož dne byla ústavem prodloužena lhůta účastníku řízení a nově 
ustanovil lhůtu 5 dnů od doručení usnesení pro předložení jeho důkazů.  

 
Účastník řízení využil svého práva a k předmětu zahájeného správního řízení se 

vyjádřil písemným podáním ze dne 28.6.2010, v němž argumentoval shodně jako v podané 
žalobě.  

 
Dne 23.8.2010 vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv sdělení o ukončení zjišťování 

podkladů pro rozhodnutí a stanovil účastníku řízení pětidenní lhůtu pro vyjádření se 
k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení dne 27.8.2010 nahlédl do předmětného spisu.  

 
Rozhodnutím ze dne 24.9.2010, sp.zn. SUKLS109199/2010, Státní ústav pro kontrolu 

léčiv rozhodl tak, že žalobce porušil jako šiřitel reklamní nabídkové akce namířené na 
odborníky, která byla zaměřena na propagaci léčivých přípravků Emoxen Gel 50 g a Emoxen 
Gel 100 g , povinnost stanovenou v ustanovení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy, neboť 
v souvislosti s předmětnou reklamou byly v období od 1. do 31.3.2009 slibovány a nabízeny a 
v období března až července 2009 poskytovány 131 lékárnám v České republice za nákup 
určitého množství léčivého přípravku Emoxen Gel dary, které neměly vztah k jimi 
vykonávané činnosti a nebyly nepatrné hodnoty. Tímto jednáním se účastník řízení dopustil 
správního deliktu podle ustanovení § 8 odst.1 písm.k) zákona o regulaci reklamy. Dále 
správní úřad rozhodl o tom, že žalobce porušil jako zpracovatel reklamního nabídkového 
katalogu s názvem Emoxen Gel – Vyberte si svůj dárek, který byl průvodním reklamním 
materiálem k uvedené reklamní akci a byl zaměřen na propagaci léčivých přípravků Emoxen 
Gel 50 g a Emoxen Gel 100 g , povinnost stanovenou v ustanovení § 5 odst.4 zákona o 
regulaci reklamy, neboť tento reklamní nabídkový katalog, který byl v období od 1.3. do 
31.3.2009 šířen do lékáren jako průvodní reklamní materiál k uvedené reklamní akci a byl 
určen pro odborníky provádějící výdej léčivých přípravků, obsahoval pod bodem 1 na straně 7 
tvrzení: „Obsahuje tzv. akcelerátor, tedy urychlovač vstřebávání, díky němuž působí rychle a 
silně přímo v místě bolesti či zánětu“, což jsou informace, které neodpovídají údajům 
uvedeným v souhrnu údajů o léčivém přípravku Emoxen Gel. Tímto jednáním se žalobce 
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dopustil správního deliktu podle ustanovení § 8a odst.3 písm.f) zákona o regulaci reklamy. Za 
oba správní delikty byla účastníku řízení uložena pokuta ve výši 350.000,- Kč.  

 
Proti uvedenému rozhodnutí správního úřadu prvého stupně podal žalobce včasné 

odvolání, v němž namítl, že ústav při rozhodování nesprávně vyhodnotil zjištěný skutkový 
stav a celý skutkový stav následně nesprávně právně posoudil. V podrobnostech se odvolání 
žalobce ztotožňuje s žalobními námitkami v rámci řízení o žalobě na přezkum rozhodnutí 
žalovaného správního úřadu.  

 
O podaném odvolání rozhodl žalovaný odvolací správní úřad žalobou napadeným 

rozhodnutím ze dne 18.5.2011, jímž odvolání zamítl a napadené rozhodnutí Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv potvrdil se závěrem, že žádná z uplatněných odvolacích námitek nebyla 
shledána důvodnou, a proto odvolací správní úřad neshledal žádný důvod pro změnu či 
zrušení napadeného rozhodnutí.  

    
Městský soud v Praze přezkoumal žalobou napadená rozhodnutí a jim předcházející 

řízení před správními úřady obou stupňů z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané 
žalobě, a při přezkoumání vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 
vydání napadených rozhodnutí (ustanovení § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 
správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.). Věc soud posoudil takto: 
 
 Podle ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy ve znění účinném v době tvrzeného 
protiprávního jednání žalobce je srovnávací reklama na léčivé přípravky určené k podávání 
lidem (dále jen "humánní léčivé přípravky") nebo na zdravotní péči při splnění podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem přípustná, je-li zaměřena na osoby oprávněné tyto 
léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen "odborníci") anebo tuto zdravotní péči 
poskytovat.  
 
 Podle ustanovení § 5 odstavce 4 zákona o regulaci reklamy jakékoliv informace 
obsažené v reklamě na humánní léčivý přípravek musí odpovídat údajům uvedeným 
v souhrnu údajů tohoto přípravku. 
 

Podle ustanovení § 5b odstavců 1 a 4 zákona o regulaci reklamy reklama na humánní 
léčivé přípravky zaměřená na odborníky může být šířena pouze prostřednictvím 
komunikačních prostředků určených převážně pro tyto odborníky (například odborných 
neperiodických publikací, odborného periodického tisku, odborných audiovizuálních pořadů). 
V souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky se zakazuje 
jim nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a 
mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.  
 
 Především soud považuje za vhodné poukázat na to, že v této věci  vycházel ze smyslu 
a účelu zákona č. 40/1995 Sb., který ve svých ustanoveních chrání spotřebitele jako adresáta 
reklamy, jenž se ocitá v pozici toho, komu jsou předávány konkrétně zaměřené informace o 
výrobcích (v dané věci propagaci léčivých přípravků Emoxen Gel, zaměřenou na odborníky). 
Uvedeným zákonem je chráněno to, že informace podávané reklamou nejsou spotřebiteli 
podávány v celé kompletnosti charakteru prezentovaného výrobku, nýbrž zcela účelově, 
selektivně, se za zaměřením na propagaci konkrétního výrobku. Reklama vždy slouží 
k podpoře prodeje či nákupu výrobku nebo služeb, toto je její definiční znak, od kterého nelze 
odhlédnout, a proto zákon ve svých ustanoveních chrání toho, komu jsou takovéto výběrové 
informace předávány. Z tohoto pohledu má adresát reklamy (spotřebitel) pozici slabšího 
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subjektu, jemuž výše uvedený zákon  prioritně oproti  reklamujícímu subjektu poskytuje 
ochranu tím, že  reklamu reguluje s ohledem  zájmy  spotřebitelské veřejnosti.  
 
 Reklama  bez zjištění vůle spotřebitele zasahuje vjem spotřebitele a to mnohdy i 
opakovaně a v jeho vědomí ukládá  vybrané informace. Vlastní podstata a účel reklamy  
spočívají v jednostranné  volní propagaci a získání odbytiště zboží, nikoliv v  informovanosti 
adresáta reklamy ve smyslu článku 17 odst.1 Listiny základních práv a svobod. Z tohoto 
důvodu způsob  informovanosti spotřebitele reklamou nelze srovnávat s ústavně 
garantovaným právem na  informace. Ostatně i právo na informace má svá omezení za 
podmínek stanovených zákonem. Důvody, které vedly k regulaci reklamy, odráží 
celospolečenské zájmy na ochraně spotřebitele před zavádějící reklamní intervencí a jsou 
vyjádřením určitých společností respektovaných hodnot.  
 

Při posuzování důvodnosti jednotlivých žalobních bodů, které však tak, jak byla 
žalobcem formulována, je nutno víceméně dovozovat, když podle názoru soudu je žaloba na 
samé hranici, která ještě umožňuje soudu konkrétní, věcný a srozumitelný přezkum 
napadeného rozhodnutí, vycházel soud z toho, že značně obsáhlý a souvislý text žaloby, 
v němž lze jen obtížně jednoznačně určit, zda namítané vady se vztahují k rozhodnutí 
správního úřadu prvého stupně nebo i k rozhodnutí žalobou napadenému, zda a jaké konkrétní 
vady prvoinstančního rozhodnutí byly žalobcem vytknuty v odvolání a jak s nimi naložil 
odvolací správní úřad, to vše umožnilo městskému soudu provést přezkum žalobou 
napadeného rozhodnutí do jisté míry obecným způsobem vyjma těch námitek, které svojí 
určitostí a srozumitelností byly způsobilé k tomu, aby se jimi soud zabýval podrobně a 
individuálně.  
 

Podle ustanovení § 71 odst. 1 s.ř.s. je jednou z podstatných náležitostí žaloby podané 
ve věci tzv. správního soudnictví uvedení žalobních bodů tzn. uvedení toho, z jakých 
skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné. 
Podle druhého odstavce uvedeného ustanovení rozšířit žalobu o další žalobní body lze jen ve 
lhůtě pro podání žaloby (tzn. ve lhůtě dvou měsíců od doby, kdy bylo rozhodnutí žalobci 
oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, 
nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou). Z uvedených ustanovení vyplývá, že soud může 
napadené rozhodnutí v tomto případě přezkoumat pouze se zřetelem ke skutečnostem, které 
žalobce v podané žalobě výslovně uvedl, neboť k následným doplněním a upřesněním žaloby 
po uplynutí uvedené lhůty (včetně uvádění nových skutečností při ústním jednání u soudu) již 
soud přihlédnout nemohl. 
 
 Žalobce byl žalobou napadeným rozhodnutím sankcionován za dva správní delikty, 
jejichž skutkové podstaty zákon formuluje ve výše citovaných ustanoveních § 5 odstavec 4 a 
§ 5b odstavec 4 zákona o regulaci reklamy. Zároveň je třeba poukázat na ustanovení § 8a 
zákona o regulaci reklamy, které v odstavci prvém pod písmenem k/ uvádí, že právnická 
osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako šiřitel reklamy 
poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle ustanovení § 5b 
odstavec 4 a v odstavci druhém pod písmenem f/ uvádí, že právnická osoba nebo podnikající 
fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako zadavatel poruší podmínky pro obsah 
reklamy stanovené mimo jiné v ustanovení § 5 odstavec 4 zákona. 
 
 V prvém případě, tj. v případě deliktu podle ustanovení § 5b odstavec 4 zákona o 
regulaci reklamy, je uvedeno, že reklama zaměřená na odborníky nesmí nabízet – stručně 
řečeno – slevové dary. Právě v tomto ustanovení je odkaz, kterého ve své žalobní argumentaci 
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hojně využívá žalobce, tedy odkaz na ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy, které 
obsahuje tzv. legislativní zkratku „odborník“. Městský soud v Praze se neztotožnil 
s výkladem pojmu „odborník“ tak, jak jej prezentuje v podané žalobě žalobce, tj. že za osoby 
oprávněné předmětné léčivé přípravky předepisovat či vydávat lze považovat pouze a výlučně 
osoby fyzické. Takový výklad je v rozporu s právní úpravou lékárnictví, která nepochybně 
umožňuje situaci, kdy léky a léčivé přípravky v prodejních prostorách lékáren vydává osoba 
odlišná od osoby lékárníka, který je nositelem práv a povinností podle obecně závazných 
právních předpisů. Jakákoliv jiná forma, kdy by „za pultem“ lékárny stála jiná fyzická osoba 
než tento lékárník, by byla vyloučena. Takový výklad je neopodstatněný. Smysl a účel 
ustanovení § 2a zákona o regulaci reklamy je podle názoru městského soudu zcela 
jednoznačný. Zákonodárce výslovně v uvedené sankční normě vymezil, že právnická osoba a 
fyzická osoba – podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že vyžaduje nebo přijímá 
v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků výhody, které jsou zakázané nebo 
které jsou v rozporu se zákonem. Toto ustanovení tak výslovně vymezuje, že i právnická 
osoba nesmí přijímat žádné zákonem zapovězené výhody určené odborníkům a tato 
skutečnost, vyplývající ze zcela konkrétního obsahu právní normy, je dostatečným 
argumentem pro to, aby i právnická osoba (zařízení lékárenské péče – lékárna) mohla být 
považována za odborníka pro účely zákona o reklamě. 
 
 Městský soud v Praze se neztotožnil s žalobní argumentací, týkající se možného 
dvojího výkladu uvedeného právního ustanovení a z něj vyplývajícího zákazu aplikace toho 
výkladu, který má negativní dopad do sféry práv a povinností účastníka správního řízení. 
Jestliže soud možnost dvojího výkladu uvedeného právního ustanovení neshledal, neměl 
důvod pro aplikaci stávající judikatury Nejvyššího správního soudu, například podle rozsudku 
ze dne 20.12.2012, č.j. 4Ads 9/2012-37, dostupného na www.nssoud.cz, v němž se tento soud 
i s odvoláním na Ústavní soud, zabýval otázkou právní jistoty. Podle názoru Městského soudu 
v Praze není dán žádný důvod, který by odůvodňoval závěr, že ustanovení § 2a zákona o 
regulaci reklamy stanoví povinnost výhradně fyzickým osobám. Podstata právní jistoty, 
spočívající v tom, že „každý může spoléhat na to, že mu stát poskytne efektivní ochranu v jeho 

právech, že mu státní moc dopomůže k realizaci jeho subjektivního práva, bude-li mu v tom 

někdo neprávem bránit, a zároveň spoléhat na to, že ho stát postihne zákonem předvídanou, a 
žádnou jinou než předvídanou, sankcí za to, že porušil právní předpis, a konečně na to, že ho 

nepostihne sankcí, jestliže právní předpis neporušil. Právní jistota spočívá dále v tom, že 
každý může spoléhat na to, že v podobné věci bude rozhodnuto podobně a v různé věci různě, 
že o věci bude rozhodovat ten orgán, který je k rozhodování příslušný, že tento orgán 

rozhodne v zákonném řízení, že rozhodne nestranně atd.“ (Knapp, V. teorie práva. Praha, 
C.H.Beck, 1995, s. 205 – 206), tak podle názoru soudu postupem správních úřadů 
v posuzované věci porušena nebyla. 
 
 Žalobce v podané žalobě argumentoval určitými názory a výklady, aniž by se však 
sám blíže zaměřil na zcela konkrétní a jednoznačné zjištěné vlastní jednání s ohledem na to, 
zda takový způsob chování může či nemůže naplnit znaky jednotlivých skutkových podstat 
správních deliktů, za něž byl žalobce napadeným rozhodnutím postižen. Žalobce nenapadl 
v podané žalobě závěry žalovaného o tom, zda byly jeho jednáním naplněny jednotlivé znaky 
skutkové podstaty toho kterého správního deliktu a omezil se na obecnou argumentaci, kterou 
soud nesdílí. 
 

Právní úprava nerozlišuje vydávání léčivých přípravků způsobem, jak to činí žalobce, 
a pojem vydávání je jistě možné chápat různě, avšak při absenci výslovného vyjádření 
v zákoně se jedná pouze o subjektivní názor žalobce a nikoli o daný fakt. Zákonodárce zvolil 

http://www.nssoud.cz/�
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termín, který zahrnuje obě kategorie osob, čímž dal jasně najevo, že nemá v úmyslu do 
budoucna určovat, zda je odborníkem toliko osoba fyzická, nýbrž právě zakotvením 
ustanovení § 8a odst.4 písm.c) vymezil, že se dané stanovení vztahuje i na právnické osoby. 
Odlišný názor účastníka řízení od názoru, vyjádřeného a dostatečně podrobně a úplně 
odůvodněného v odůvodnění rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nezpůsobuje sám 
o sobě nezákonnost takového rozhodnutí a nemůže být proto ani důvodem pro jeho zrušení 
soudem v rámci podané žaloby ve správním soudnictví. 
 
 Na základě všech shora uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že žalovaný 
odvolací správní úřad nepochybil ve svém skutkovém i právním posouzení a žalobci byla 
pokuta uložena po právu.  Městský soud proto  podle ustanovení § 78 odst.7 s.ř.s.  podanou 
žalobu zamítl. 
 

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst.1 soudního řádu 
správního, podle něhož žalobce, který neměl ve věci úspěch, nemá právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů v řízení a žalovaný správní úřad, jemuž by právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů podle výsledku řízení náleželo, žádné náklady řízení nad rámec 
běžných činností správního úřadu nevykázal ani neuplatňoval. Z tohoto důvodu Městský soud 
v Praze vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
 
P o u č e n í   
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se 
sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 
 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se 
dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 
Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. 
 
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst.1 s.ř.s. a kromě 
obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, 
v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo 
rozhodnutí doručeno. 
 
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li 
stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské 
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro 
zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho 
internetových stránkách: www.nssoud.cz. 
 
 
 
 
V Praze dne 21.března 2013 
                                                                                                        JUDr. Hana  V e b e r o v á ,    
                                                                      předsedkyně senátu 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
 

R O Z S U D E K 

J M É N E M   R E P U B L I K Y 
 
 

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance 
a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Walmark, a. s., 
se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, zastoupené JUDr. Janou Marečkovou, advokátkou se sídlem 
Křenova 438/7, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého 
náměstí 4, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2011, sp. zn. FAR: R8/2010, 
čj. MZDR 65142/2010, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 21. 3. 2013, čj. 11 Ad 17/2011 - 112, 
 
 

t a k t o : 
 
 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, čj. 11 Ad 17/2011 - 112, 
s e   z r u š u j e   a věc   s e   v r a c í   tomuto soudu k dalšímu řízení. 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 

I. 
 

[1] Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „ústav“) vydal dne 24. 9. 2010 rozhodnutí o tom, 
že se stěžovatelka dopustila dvou správních deliktů porušením zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“). Za to jí uložil pokutu 
ve výši 350 000 Kč (výrok I.) a úhradu nákladů řízení (výrok II.). Přitom také rozhodl o zastavení 
řízení o podezření ze spáchání třetího správního deliktu (výrok III.). 

[2] Prvním správním deliktem upraveným v § 8a odst. 1 písm. k) zákona o regulaci reklamy 
bylo porušení zákazu nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b 
odst. 4 téhož zákona. Stěžovatelka byla šiřitelkou reklamní nabídkové akce namířené 
na odborníky. V souvislosti s reklamou na léčivé přípravky Emoxen Gel 50 g a Emoxen 
Gel 100 g v období od 1. 3. 2009 do 31. 3. 2009 slibovala a nabízela a v období března 
až července 2009 poskytovala sto třiceti jedna lékárnám v České republice dary za nákup určitého 
množství přípravku. Tyto dary neměly vztah k činnosti vykonávané odborníky a nebyly nepatrné 
hodnoty; jednalo se například o kávovar, toustovač či cestovní tašku na kolečkách. 

Příloha č. 15
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[3] Druhým správním deliktem upraveným v § 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy 
bylo porušení podmínek pro obsah reklamy stanovených v § 5 odst. 4 téhož zákona. Stěžovatelka 
zpracovala v souvislosti s výše uvedenou reklamní akcí nabídkový katalog určený pro odborníky 
provádějící výdej léčivých přípravků. Správního deliktu se dle ústavu dopustila tím, že katalog 
obsahoval pod bodem 1 na straně 7 toto tvrzení o propagovaném přípravku: „Obsahuje 
tzv. akcelerátor, tedy urychlovač vstřebávání, díky němuž působí rychle a silně přímo v místě bolesti či zánětu“. 
To ústav zhodnotil jako informace, které neodpovídají údajům uvedeným v souhrnu údajů 
o léčivém přípravku Emoxen Gel. 

[4] Žalobkyně podala odvolání proti prvním dvěma výrokům rozhodnutí ústavu. Namítala, 
že ústav při rozhodování nesprávně vyhodnotil zjištěný skutkový stav a celý skutkový stav 
následně nesprávně právně posoudil. Podle žalobkyně lze za odborníka ve smyslu § 2a zákona 
o regulaci reklamy, na nějž odkazuje § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy, považovat toliko 
fyzické osoby skutečně vydávající léčivé přípravky, a nikoliv právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby. Nabízení dárků lékárně, jakožto právnické osobě, tudíž nemůže být správním deliktem. 
Na podporu tohoto tvrzení žalobkyně argumentovala systematikou zákona o regulaci reklamy; 
dalšími souvisejícími právními předpisy [zejména zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech (zkrácený 
název zákona); a zákonem č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu]; terminologií používanou ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků (dále jen „směrnice 2001/83/ES“), kvůli níž byl § 2a 
zákona o regulaci reklamy v roce 2006 novelizován a o níž se toto ustanovení opírá; výkladem 
pojmu „odborník“ v jiných členských státech EU; dosavadním výkladem pojmu „odborník“ 
ze strany ústavu, což dokládala stanovisky ústavu na jeho webových stránkách; a zásadou 
legitimního očekávání.  

[5] Ve vztahu k druhému správnímu deliktu žalobkyně uváděla, že za šíření tvrzení 
o „akcelerátoru – urychlovači vstřebávání“ ji ústav již jednou potrestal. Proto se nejednalo o další 
samostatný skutek, ale o další útok téhož správního deliktu, za nějž již nemůže být trestána znovu. 
Dále žalobkyně nesouhlasila i s výší uložené pokuty. Odůvodnění výše uložené sankce 
považovala za nepřezkoumatelné a vnitřně rozporné. Měla za to, že pokud žalovaný nepřijme její 
argumentaci dílčími útoky, musí při určení výše pokuty jako polehčující okolnost vzít v potaz 
skutečnost, že ke spáchání druhého správního deliktu došlo ještě před tím, než ústav vydal 
rozhodnutí o nezákonnosti použití spojení „akcelerátor vstřebávání“. (Pozn. soudu: rozhodnutí ústavu 
ze dne 13. 7. 2009, na něž zde stěžovatelka opakovaně odkazovala, se také týkalo přípravku Emoxen Gel, 
tehdy však propagovaného formou letáků obsahujících tvrzení, že „akcelerátor vstřebávání zapříčiňuje zvětšení 
intracelulárního prostoru mezi keratinocyty“ nebo „zapříčiňuje zvýšení rozpustnosti účinné látky v lipidové 
membráně“.) 

[6] Žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 5. 2011 odvolání zamítl a napadenou část rozhodnutí 
ústavu potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí se žalovaný plně ztotožnil s argumentací ústavu. 
Uvedl, že lékárnu lze v kontextu zákona o regulaci reklamy považovat za odborníka. Nesouhlasil 
ani s argumentací o dílčích útocích téhož deliktu – správní řízení zmiňované žalobkyní mělo 
odlišný předmět, jednalo se o rozdílné reklamní materiály. Podobnost shledal pouze v tom, 
že v obou řízeních ústav hodnotil soulad tvrzení v reklamních materiálech se souhrnem údajů 
přípravku a shledal pochybení žalobkyně. Za nesprávnou žalovaný nepovažoval ani výši pokuty. 

II. 

[7] Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. Žalobní 
body věcně odpovídaly námitkám uvedeným v odvolání žalobkyně. Městský soud 
žalobu rozsudkem označeným v záhlaví zamítl.  
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[8] Neztotožnil se s výkladem pojmu odborník, který předkládala žalobkyně, tj. že za osoby 
oprávněné léčivé přípravky předepisovat či vydávat lze považovat výlučně osoby fyzické. Takový 
výklad by byl podle městského soudu v rozporu s právní úpravou lékárnictví, která dle soudu 
nepochybně umožňuje situaci, kdy léky a léčivé přípravky v prodejních prostorách lékáren vydává 
osoba odlišná od osoby lékárníka, který je nositelem práv a povinností podle obecně závazných 
právních předpisů. Městský soud v této souvislosti vyloučil i aplikaci argumentu in dubio 
pro libertate (v pochybnostech ve prospěch), neboť zde podle něj neexistovaly dva možné výklady 
(tudíž chyběla pochybnost). Neshledal ani to, že by žalovaný porušil zásadu právní jistoty. 

[9] K námitkám žalobkyně týkajícím se druhého správního deliktu a tvrzení o akcelerátoru 
vstřebávání (argumentace dílčími útoky; body XV a XVI žaloby) se městský soud nevyjádřil. 
Nevyjádřil se ani k námitce týkající se výše pokuty (poslední dva odstavce bodu XVI žaloby). 

III. 

[10] Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu včasnou kasační stížností 
opírající se o důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.  

[11] Nezákonnost rozsudku spatřovala stěžovatelka v tom, že městský soud nesprávně 
posoudil pojem „odborník“ a zahrnul pod něj i právnické osoby. Namítala, že městský soud vyšel 
z chybné premisy, že v lékárně může léčivé přípravky vydávat jakákoliv osoba odlišná od osoby 
lékárníka. Ve skutečnosti je však mohou vydávat pouze osoby uvedené v § 82 odst. 2 zákona 
o léčivech, které jsou výhradně osobami fyzickými. Toto ustanovení městský soud v odůvodnění 
svého rozsudku vůbec nezohlednil. Městský soud se tak mýlí v interpretaci spojení „osoba 
oprávněná vydávat léčivé přípravky“ uvedeného v § 2a zákona o regulaci reklamy. 

[12] Městský soud dále ze „sankčního ustanovení“, kterým dle stěžovatelky zřejmě mínil § 8a 
odst. 4 písm. c) zákona o regulaci reklamy, dovozoval, že právnická osoba může být pokládána 
za odborníka dle uvedeného zákona. Odborníka však výslovně postihuje § 8 odst. 3 zákona 
o regulaci reklamy a naopak v § 8a odst. 4 písm. c) téhož zákona výslovně uveden není, na rozdíl 
od § 8 odst. 3, 8a odst. 1, 2 a 3 (jako šiřitel, zadavatel či zpracovatel). Argumentoval-li městský 
soud ochranou adresáta reklamy, má stěžovatelka za to, že k působení na vůli adresáta reklamy 
nedochází při obchodních praktikách zaměřených vůči právnickým osobám (lékárnám), které 
vlastní vůli nedisponují. Výklad městského soudu také dle stěžovatelky vede k absurdním 
závěrům při srovnání s § 80 a 82 odst. 2 zákona o léčivech, které vymezují, kdo je oprávněn 
předepisovat a vydávat léčivé přípravky. 

[13] Stěžovatelka měla také za to, že městský soud nesprávně nepřiznal ochranu jejím 
legitimním očekáváním, která plynula ze zveřejňovaných názorů ústavu. Z těch vyplývalo, 
že ústav z definice odborníka právnické osoby vylučoval. Tomu odpovídá i etická samoregulace 
asociací podnikatelů působících ve farmaceutickém průmyslu. Stěžovatelka se domnívala, 
že by se důvěra ve stabilitu aplikace práva neměla zužovat pouze na stejnost rozhodování 
ve stejných věcech, ale měla by zahrnovat i důvěru ve veřejně projevený názor správního orgánu.  

[14] Stěžovatelka namítala i nepřezkoumatelnost rozsudku. Městský soud se dle jejího názoru 
nevypořádal se všemi žalobními důvody. Zejména šlo o žalobní bod, který napadal část 
rozhodnutí žalovaného týkající se druhého správního deliktu (tvrzení o akcelerátoru vstřebávání). 
V tomto žalobním bodu stěžovatelka argumentovala názorem, že se jednalo o správní delikt 
trvající spáchaný více dílčími útoky. Městský soud tento žalobní bod sice rekapituloval v úvodní 
části rozsudku, v odůvodnění se mu však nijak nevěnoval. Stěžovatelka dále v žalobě napadla i to, 
že správní orgány za nepatrnou hodnotu považovaly částku 1500 Kč, aniž by to odůvodnily. 
Městský soud se nevyjádřil ani k tomuto žalobnímu bodu. (Pozn. soudu: Kasační stížnost v závěru 
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obsahovala také odstavec, který pouze obecně podotýká, že se městský soud „vůbec nevyjádřil k některým 
žalobním důvodům“. Tyto žalobní body stěžovatelka více nekonkretizovala. Uvedenou část kasační stížnosti proto 
Nejvyšší správní soud považuje pouze za shrnutí vztahující se k výše zmíněným nevypořádaným žalobním 
bodům.) 

[15] Stěžovatelka dále navrhla přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. 

IV. 

[16] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se ztotožňuje se závěry městského 
soudu. Žalovaný nepovažoval argumentaci v kasační stížnosti za přiléhavou, neboť se z velké 
části jednalo o obecná tvrzení, která postrádají vazbu k předmětu řízení. Z toho důvodu žalovaný 
zpochybňoval projednatelnost kasační stížnosti. Pojem „odborník“ vyložil městský soud správně, 
mimo jiné i dle vyjádření žalovaného k žalobě. Odůvodnění vyplývá ze vzájemných vazeb 
jednotlivých ustanovení zákona o regulaci reklamy. Je také v souladu se zákonem o léčivech. 
Nadto žalovaný zdůraznil, že v projednávané věci není zásadní otázkou, kdo je odborníkem dle 
§ 2a zákona o regulaci reklamy. Místo toho jde především o to, zda stěžovatelka svým jednáním 
naplnila všechny znaky skutkových podstat dvou správních deliktů. Další dílčí námitky 
stěžovatelky považoval žalovaný za nedůvodné. K namítané nepřezkoumatelnosti rozsudku 
městského soudu podotkl, že městský soud poukazoval na nekonkrétnost žalobních bodů 
a z toho plynoucího přezkumu jen těch žalobních námitek, které k tomu svou určitostí 
a srozumitelností byly způsobilé.  

V. 

[17] Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 21. 6. 2013, čj. 8 As 27/2013 - 87, posoudil 
důvodnost návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Odkladný účinek kasační 
stížnosti nepřiznal.  

[18] Kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou. 
Nejvyšší správní soud proto posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu 
a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, 
k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). 

[19] Kasační stížnost je důvodná. 

[20] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval nepřezkoumatelností rozsudku, a to jak z úřední 
povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), tak i k námitce stěžovatelky. Pokud by totiž Nejvyšší správní 
soud shledal napadený rozsudek nepřezkoumatelným, nemohl by posuzovat další kasační námitky 
stěžovatelky, které by se týkaly nepřezkoumatelných částí rozsudku. Nepřezkoumatelnost měla 
spočívat v nedostatku důvodů rozhodnutí městského soudu, neboť dle stěžovatelky se městský 
soud nevyjádřil k některým žalobním bodům. 

[21] Dle setrvalé judikatury Ústavního soudu je povinnost soudů své rozsudky odůvodnit 
(ve správním soudnictví viz § 54 odst. 2 s. ř. s.) jedním z principů představujícím součást 
právního státu i práva na řádný proces (čl. 1 Ústavy; čl. 36 odst. 1 Listiny) a slouží k vyloučení 
libovůle při rozhodování (viz např. nálezy Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, 
sp. zn. III. ÚS 84/94, ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, a ze dne 21. 10. 2004, 
sp  zn. II. ÚS 686/02). Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami 
při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. Nepřezkoumatelné 
rozhodnutí nedává dostatečné záruky pro to, že nebylo vydáno v důsledku libovůle a způsobem 
porušujícím ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.  
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[22] Uvedená stálá judikatura Ústavního soudu našla svůj odraz i v judikatuře Nejvyššího 
správního soudu (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 5/2003 - 52, 
čj. 4 Azs 27/2004 - 74, čj. 7 As 60/2003 - 75 a čj. 8 Afs 73/2007 - 111; všechna rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). V rozhodnutí 
čj. 2 Afs 24/2005 - 44 Nejvyšší správní soud již vyslovil, že „[n]ení-li z odůvodnění napadeného 
rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení 
v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové 
rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. zejména tehdy, 
jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud 
soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, 
v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost 
spočívá.“ Právě takového pochybení se dopustil městský soud v posuzované věci.  

[23] Námitky stěžovatelky v její žalobě se z velké části týkaly prvního správního deliktu 
a pojmu „odborník“, kterému se městský soud v rozsudku věnoval. Stěžovatelka předkládala 
i historický a systematický výklad tohoto pojmu (viz zejména body IX, X a XII žaloby) 
a zmiňovala i jeho evropskou dimenzi (viz bod VI žaloby argumentující směrnicí 2001/83/ES 
a navazující judikaturou Soudního dvora). Stěžovatelka v žalobě brojila také proti nesprávnému 
právnímu posouzení hodnoty prospěchu poskytnutého lékárnám (bod XI žaloby). 

[24] Žaloba dále obsahovala i námitky vztahující se ke druhému správnímu deliktu 
(č. l. 21 - 23 spisu městského soudu). Tato část žaloby je členěna do dvou samostatných 
bodů XV a XVI a je od zbytku žaloby jednoznačně oddělena nadpisem „K nezákonnosti postihování 
Žalobce za správní delikt podle § 8a odst. 3 písm. f) Zákona o regulaci reklamy“. V bodě XV žaloby 
stěžovatelka poukazovala na nový rozsudek Soudního dvora ve věci C-249/09 Novo 
Nordisk AS proti Rasvimiamet ze dne 5. 5. 2011. Namítala, že z tohoto rozsudku vyplývá, 
že reklamní tvrzení nebo údaje v reklamě nemusí být přímo uvedené v souhrnu údajů o léčivém 
přípravku, ani nemusí být z informací uvedených v souhrnu údajů o přípravku odvoditelné, 
pokud jsou splněny další podmínky stanovené ve směrnici 2001/83/ES.  

[25] V bodě XVI žaloby stěžovatelka namítala, že v případě šíření tvrzení o akcelerátoru 
vstřebávání se nejedná o další samostatný správní delikt. Dle jejího názoru totiž šlo o pokračování 
(další útok) téhož správního deliktu ohrožujícího stejný právem chráněný zájem, za nějž ji ústav 
již jednou trestal. Žalovaný měl v této souvislosti posoudit i přiměřenost výše pokuty. 

[26] Nejvyšší správní soud podotýká, že byť podaná žaloba byla obsáhlá, její text byl 
strukturovaný a srozumitelný, obsahoval zdůrazněné podstatné pasáže a stručná shrnutí 
jednotlivých námitek. 

[27] Městský soud v napadeném rozsudku podrobně popsal skutkový stav, průběh 
dosavadních řízení, obsah žaloby, navazující vyjádření žalovaného a ocitoval vybraná ustanovení 
příslušných zákonů. Sporné body XI, XV a XVI žaloby městský soud v rozsudku zmínil v části, 
kde rekapituloval obsah žaloby. Je přitom hodné povšimnutí, že v rekapitulaci opomenul zmínit 
části žaloby poukazující na unijní předpisy a judikaturu Soudního dvora.  

[28] V odůvodnění rozsudku městského soudu zcela chybí vypořádání žalobních 
bodů XV a XVI týkajících se druhého správního deliktu. Přitom tyto námitky byly dostatečně 
určité a způsobilé k projednání. Pochybení městského soudu je zjevné i proto, že část rozsudku, 
která se zabývá prvním správním deliktem, začíná slovy: „V prvém případě, tj. v případě deliktu podle 
ustanovení § 5b odstavec 4 zákona o regulaci reklamy“. V rozsudku tak viditelně chybí část uvozená 
slovy „v druhém případě“ či „v případě druhého správního deliktu“. 
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[29] Stejně tak v rozsudku zcela chybí i vypořádání žalobního bodu XI, který se vztahoval 
k prvnímu správnímu deliktu.  

[30] Městský soud tak nevypořádal námitky stěžovatelky, které se týkaly prvního i druhého 
správního deliktu. Nadto Nejvyšší správní soud doplňuje, že k rozsáhlé argumentaci stěžovatelky 
vykládající pojem „odborník“ na více než patnácti stranách žaloby městský soud pouze v jednom 
odstavci stručně vyložil, že názor stěžovatelky nesdílí. Poukazoval přitom na právní úpravu 
lékárnictví, bez uvedení konkrétního odkazu, a na smysl a účel § 2a zákona o regulaci reklamy. 
Nijak nezmínil historický a systematický výklad tohoto pojmu, směrnici 2001/83/ES, kterou 
zákon o regulaci reklamy zapracovává, ani navazující judikaturu Soudního dvora citovanou 
stěžovatelkou. Nelze přitom vyloučit, že právě judikatura Soudního dvora by pro posouzení 
pojmu „odborník“ mohla být významná.  

[31] Je tedy zřejmé, že se městský soud vůbec nezabýval několika žalobními námitkami 
stěžovatelky. Jiné vypořádal, aniž by přihlédl k podstatným argumentům stěžovatelky. Neuvedl 
ani, které námitky považoval za neprojednatelné a z jakých důvodů. Poukaz městského soudu 
na obsáhlost žaloby Nejvyšší správní soud nepovažuje za dostatečný. V této souvislosti Nejvyšší 
správní soud připomíná, že již opakovaně judikoval, že krajské soudy jsou povinny 
se v rozhodnutí o žalobě vypořádat se všemi žalobními námitkami. Zamítne-li krajský soud 
žalobu, přičemž se opomene zabývat byť i marginální námitkou, nezbývá Nejvyššímu správnímu 
soudu než jeho rozhodnutí zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů, 
a to i tehdy, pokud by důvodnost námitky Nejvyšší správní soud mohl sám spolehlivě posoudit 
podle obsahu spisu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 73/2007 - 111).  

[32] Ústavní soud v souvislosti s odůvodňováním rozhodnutí vyslovil, že „[n]ení porušením práva 
na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě 
vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně 
vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná“ (nález Ústavního soudu ze dne 
12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08). Tento postup je obzvláště vhodný v případě, kdy jsou 
žalobní námitky dle soudu uspořádány nesystematicky. Městský soud však ve svém rozsudku 
ani nevyvrátil námitky stěžovatelky ani nepředložil „vlastní ucelený argumentační systém“. Lze tedy 
shrnout, že jeho rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. 

V. 
 
[33] Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, proto rozsudek městského 
soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§110 odst. 1. s. ř. s.). V něm městský soud rozhodne 
vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 
odst. 4 s. ř. s.). 

[34] Městský soud rozhodne v novém rozhodnutí rovněž o nákladech řízení o této kasační 
stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.). 
 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto rozsudku   n e j s o u   opravné prostředky přípustné. 
 
 

V Brně 23. června 2014 
 
 
 JUDr. Michal Mazanec v. r. 
 předseda senátu 
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