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Úvod 

Úvodní slovo 

Reklama existuje od okamžiku, kdy bylo co nabídnout druhému a přesvědčit ho, že zrovna 

tento výrobek či služba je to nejlepší pro něj.1 Jako prostředek komunikace se tak reklama 

postupně stala hospodářsky velmi významným prvkem konkurenčního boje. Bylo by 

přitom naivní si myslet, že nikdy nedocházelo k poškozování jednotlivých konkurentů, 

spotřebitelů či společnosti jako celku.    

Postupem času proto vznikla potřeba reklamu určitým způsobem regulovat. Rozšiřovaly 

se činnosti i komodity, jejichž reklama začala být omezována, a to jak právem soukromým 

a veřejným, tak i prvky samoregulačním.2 Jako výsledek této činnosti se v roce 2002 

novelou zákona o regulaci reklamy staly další přísněji kontrovanou složkou i léčivé 

přípravky. Ty jsou totiž jako komodita velmi specifické., a proto i reklama na ně vyžaduje 

specifický přístup.  

Ten zákonodárce reflektuje, když dělí tento typ reklamy na dvě podskupiny podle jejich 

adresátů. Jde o reklamu zaměřenou na odborníky a o reklamu zaměřenou na širokou 

veřejnost.  

Zvláště regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměrené na odborníky 

se pro svůj vysoký korupční potenciál 3  stala v posledních letech mediálně velmi 

diskutovaným tématem. V evropském i českém právním prostředí proto úprava tohoto 

typu reklamy představuje jednu z nejvýznamnějších a nejregulovanějších  oblastí. 

Obsahové zaměření a cíl práce 

Téma regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky 

jsem si vybrala především pro svůj zájem o zdravotnické právo v kontextu práva 

obchodního a z důvodu jeho nadčasovosti. Problematika spojená s předepisování léčivých 

přípravků totiž byla, je a pravděpodobně i bude velmi atraktivní témapro společenskou 

diskusi, a to nejen na úrovni národní, ale i evropské a celosvětové. 

                                                   
1  NOVÁKOVÁ, Eva, JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace, 1. vyd. Praha : Linde, 2006, 245 s. ISBN 80-

7201-601-6. S. 9. 
2 V 1911 se reklama poprvé začala regulovat v USA a v roce 1912 se objevil první pokus o seberegulaci reklamy. 

METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0830-2. S. 18. 
3  KOHLER, Jillian Clare, Michael PETKOV a Martha Gabriela MARTINEZ. CORRUPTION IN THE 

PHARMACEUTICAL SECTOR: Diagnosing the challenges [online]. S. 4. 
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Tato práce by přitom neměla být pouhým výčtem komentovaných ustanovení,  

ale především snahou o komplexní pochopení dané problematiky z pohledu veřejnoprávní 

i soukromoprávní úpravy při částečném reflektování samoregulačních principů. Ráda 

bych, aby se čtenář po jejím přečtení kriticky zamyslel nad stávajícím stavem. Práce tak 

obsahuje hlubší rozbor vybraných ustanovení, jejich kritické zhodnocení ve světle 

rozhodovací praxe dozorových orgánů a návrhy možných změň stávající právní úpravy. 

V úvodu práce jsou krátce popsány dva základní pojmy, a to humánní léčivý přípravek 

a reklama, přičemž jsou vymezeny důvody pro zvyčlenění tohoto typu reklamy. Současně 

jsou vysvětlena základní pravidla pro stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a specifika 

úpravy regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky spolu 

s kritickým zhodnocením samotného pojmu odborník. V úvodní části jsou také krátce 

představeny právní předpisy Evropské unie, které tuto problematiku upravují.   

Hlavní část práce je věnována samotnému kritickému zhodnocení stávající právní úpravy, 

přičemž je ukázána problematika dělení soukromoprávní a veřejnosprávní části práva. 

Práce je tak primárně postavena na ustanoveních zákona o regulaci reklamy a naopak se 

pro omezený rozsah práce nevěnuje tolik zákonu o ochraně hospodářské soutěže, zákonu 

o ochraně spotřebitele ani trestnímu zákoníku. V závěru práce je rozebrána problematika 

pozitivních listů zdravotních pojišťoven a jejich spojistost s regulací reklamy. 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházela jak z právních předpisů,  

tak z knižních a elektronických zdrojů. Doplňující informace jsem čerpala  

také z rozhodovací praxe a metodických pokynů příslušných správních orgánů  

a judikatury. V práci jsem využila také několika cizojazyčných zdrojů. Jednotlivé tituly 

jsou uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Cílem této diplomové práce je prozkoumat rozsah právní úpravy, zhodnotit dostatečnost 

regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky z hlediska, 

zamyslet se nad možným vlivem pozitivních listů zdravotních pojišťoven a navrhnout 

řešení pro zlepšení problematických částí. 

Ve shodě s cílem práce jsou poté položeny tyto otázky: 

1. Jaké jsou důvody pro zvláštní úpravu regulace reklamy na humánní léčivé přípravky 

zaměřené na odborníky? 

2. Jaký vliv na regulaci tohoto typu reklamy má judikatura a orgány příslušné k výkonu 

dozoru? 
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3. Jaká možná řešení existují pro problematické úseky současné právní regulace? 

4. Jaký je vztah pozitivních listů zdravotních pojišťoven k regulaci reklamy na humánní 

léčivé přípravky zaměřené na odborníky? 

V práci bude užito několika výzkumných metod. Především se jedná o analýzu. Dále bylo 

užito metody deskriptivní, která slouží k rozboru stávající právní úpravy a současně  

jako výchozí bod pro následné návrhy možných změn. V menší míře je obsažena  

i komparace, především při zkoumání zahraniční či evropské právní úpravy. 
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1 Vymezení základních pojmů 

1.1 Pojem humánní léčivý přípravek 

Humánní léčivý přípravek (dále také „HLP“) je ústředním pojmem celé práce,  

a proto je třeba jej krátce vysvětlit. Samotná definice HLP je vymezena zákonem 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 

o léčivech“ či „ZoL“), kterým byly transponovány příslušné předpisy práva evropského 

do právního řádu České republiky 4 . Především se jednalo o směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 20014 o kodexu společenství tykající 

se humánních léčivých přípravků (dále také „směrnice o HLP“). Z této směrnice, 

konkrétně čl. 1 odst. 2, je také převzata samotná definice HLP. 

Za humánní léčivý přípravek se považuje takový léčivý přípravek, který je určen  

„pro použití u lidí nebo podání lidem“5, přičemž léčivým přípravkem se rozumí „látka 

nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti  

v případě onemocnění lidí nebo zvířat,“6 nebo „látka nebo kombinace látek, kterou lze 

použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď  

za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím 

farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení 

lékařské diagnózy.”7  

Před svým uvedením na trh navíc většina8 HLP podléhá registraci. Bez ní není možné, 

aby určitý HLP byl předmětem reklamy v České republice.9  Registraci je možné provést 

dvěma způsoby. Na národní úrovni jde o registraci, ke které je příslušný Státní ústav 

pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“ či „Státní ústav“). Druhou možností 

je tzv. centralizovaná procedura upravená ve směrnici o HLP. K ní je příslušná Evropská 

komise.10Seznamy registrovaných přípravků poté sestavuje SÚKL na základě ustanovení 

§ 39 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

                                                   
4 KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Praha: Erudikum, 2014. ISBN 978-80-905897-0-4. S. 30. 
5 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) 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. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 8. 6. 2016]. 
6 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZORR. 
7 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) ZORR. 
8 V případě, že HLP není registrován, je jeho využití i přesto výjimečně možné. 
9 Ustanovení § 5 odst. 3 ZORR. 
10 NOVÁKOVÁ, JANDOVÁ op. cit., sub 1, s. 76. 
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některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném 

zdravotním pojištění“).11 

Zákon o léčivech navíc obsahuje i ustanovení o výrobcích, které nejsou humánním 

léčivým přípravkem. Ty je třeba pro účely této práce odlišit, neboť podléhají jinému 

regulačnímu režimu a vztahují se na ně jiná pravidla z hlediska registrace i regulace 

reklamy. Pokud se nejedná o HLP, je regulace často méně přísná. Při posuzování toho, 

zda se o HLP jedná je bráno v úvahu mnoho kritérii, kam patří např. mechanismus účinku, 

účel výrobku, skupina uživatelů apod.12 Podrobněji se tímto rozdílem zabývá pokyn UST-

30, verze 4 Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných 

výrobků.  

1.1.1 Druhy humánních léčivých přípravků 

Humánní léčivé příparvky lze dělit na volně prodejné HLP a ty vázané na lékařský 

předpis. Tento rozdíl je třeba vnímat z pohledu vlivu léčiv na lidský organismus. Léčivé 

přípravky vázané na lékařský předpis totiž mohou představovat pro člověka přímé nebo 

nepřímé nebezpečí, jsou-li užívány bez lékařského dohledu.13 Jsou v nich často obsaženy 

látky, jejichž účinnost vyžaduje větší uživatelskou opatrnost a jejichž nevhodné užití může 

ublížit  nejen jednotlivci, ale i celé společnosti.14 

1.1.2 Ceny a úhrady humánních léčivých přípravků 

Pro hlubší pochopení reklamy na HLP je třeba mít základní přehled o způsobu stanovení  

jejich cen a úhrad. Léčivo je totiž potřebná komodita, která slouží k prevenci a k léčbě 

onemocnění a bez které by lékaři nemohli efektivně léčit. Pojem efektivně v sobě přitom 

zahrnuje i ekonomický prvek. Mimo snahy vyléčit je zde totiž i další aspekt, a to je snížení 

doby hospitalizace, snížení počtu návštěv u lékaře, jednodušší diagnostika, a tím snižování 

výdajů ve zdravotnictví. Jedním ze způsobů, jak této efektivity dosáhnout, je investovat 

do výzkumu a vývoje nových léčivých přípravků. Lze totiž říci, že investice do léčiv 

přinášejí nejefektivnější způsob poskytování ekonomicky výhodné zdravotní péče.15 

                                                   
11  HAŠKOVCOVÁ, Thu Nga a Petr ŠABATKA. Regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu. In: elaw.cz 

[online]. 
12 KRÁL, op. cit. sub 4, s. 43. 
13 Článek 71 odst. 1 směrnice 2001/83/ES. 
14 Příkladem zde může být nadužívání antibiotik a zvyšování rezistence bakterií. 
15 METYŠ 2006, op. cit. sub 2, s. 25. 
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Před samotným vstupem léčivých přípravků na trh je však dlouhá cesta, často 10-15 let16. 

Vývoj nového HLP je velmi složitý a finančně náročný proces vyžadující velkou 

pečlivost.17 Během této doby farmaceutické společnosti investují do vývoje a výzkumu 

mnoho času a nemalé finanční prostředky.18 Aby systém zaručil cenouvou dostupnost 

léčivých přípravků pro pacienty za současného umožnění návratnosti investic 

farmaceutickým společnostem, právní úprava v České republice definuje pravidla 

pro stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků.  

1.1.3 Maximální cena humánních léčivých přípravků 

V České republice je cena léčivých přípravků ve většině případů regulována státem. 

Hovoříme o maximální ceně léčivého přípravku. Ta představuje nejvyšší možnou cenu, 

za kterou může výrobce uvést na trh svůj HLP, který je hrazený ze zdravotního pojištění.19  

Samotná cena HLP se skládá ze dvou základních složek, podle kterých se rozlišuje způsob 

cenové regulace. Základními regulovanými prvky ceny jsou cena původce20 a obchodní 

přirážka, přičemž regulovány jsou v zásadě obě tyto složky. Je však třeba zdůraznit, 

že cena výrobce není regulována vždy, ale pouze pokud na trhu není zaručena pluralita 

léčiv a výrobců. 21  Ta je podle Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovených pravidel 

zaručena, pokud jsou na trhu minimálně čtyři léčivé přípravky od alespoň čtyř různých 

výrobců.  

Dále Ministerstvo zdravotnictví ČR cenovým rozhodnutím22 stanovuje konkrétní léčivé 

látky v konkrétních lékových formách, u kterých se nevyžaduje, aby cena výrobce byla 

přímo regulována státem. V takovém případě původce nemusí podávat žádost o stanovení 

maximální ceny a je dostačující, že před uvedením daného přípravku na trh pouze ohlásí, 

nejpozději současně se žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady, horní limit ceny, 

za kterou bude léčivý přípravek dodávat první osobě oprávněné léčivý přípravek 

distribuovat nebo vydávat (tzv. cena původce), a to bez obchodní přirážky a DPH.23 

                                                   
16 Samotný proces, jehož finální části je objevení nového léku na trhu, je rozčleněn na tři hlavní fáze – vyhledávací 

výzkum, vývoj léčiva a zavedení léčiva na trh s jeho podporou. 
17 METYŠ 2006, op. cit. sub 2, s. 31. 
18 METYŠ 2006, op. cit. sub 2, s. 24. 
19 Hrazeny ze zdravotního pojištění jsou ty, které mají stanovenou výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění. 
20 Tím je buď držitel rozhodnutí o registraci nebo dovozce či tuzemský výrobě. V některých případech I lékárna nebo 

jiné zvláštní pracoviště. 
21 Nelze tedy předpokládat dostatečné soutěžní prostředí. 
22 Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 1/13-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené 

lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. 
23 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2013/FAR, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 

lékařské účely. 
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Regulace obchodní přirážkou se ovšem uplatní vždy. Distributor spolu s lékárnou mohou 

uplatnit obchodní přirážku pouze ve výši stanovené Ministerstvem zdravotnictví. 24  

Pro zjištění konečné ceny HLP je vždy potřeba ještě přičíst aktuální platné DPH na HLP.25 

Pokud jde o samotnou regulaci ceny výrobce, ta je stanovena postupem přesně 

vymezeným v § 39a zákona o veřejném zdravotním pojištění. Na tento proces je správním 

řízení o stanovení maximální ceny, jež má trvat 75 dní26.  

Samotná cena se stanovuje buď jako průměr maximálních cen tří zemí referenčního 

koše27, nebo je stanovena dohodou o nejvyšší ceně.28 Dalším způsobem, jak může být 

maximální cena přípravku určena, je podle ceny nejblíže terapeuticky porovnatelného 

léčivého přípravku v zemi referenčního koše nebo v České republice, přičemž 

se porovnává léčivá látka, léková forma, síla léčivého přípravku, velikost balení. 

Závěrem této části je nutno zmínit, že současné nastavení určování nejvyšší ceny léčivých 

přípravků vede k tomu, že české ceny HLP patří k nejnižším v Evropě.29  

1.1.4 Úhrada humánních léčivých přípravků 

Přesto, že stanovení maximální ceny HLP je velmi důležité pro jeho vstup na trh, je zde 

další významný prvek ovlivňující cenu konečného spotřebitele. Tím je úhrada. Pacient 

cenu HLP do výše úhrady nehradí a tato hodnota je poté lékárně proplacena zdravotní 

pojišťovnou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 30 Její výše tak má v konečném 

důsledku velký vliv na rozhodování spotřebitele, případně i lékárny či lékaře na volbu 

léčiva. 

Samotná úhrada se přitom stanovuje ve správním řízení. Jako první krok se vypočte 

základní výše úhrady pro látky zařazené do jedné z tzv. referenčních skupin, 31 

a to na základě výše úhrady odpovídající obvyklé denní terapeutické dávce (ODTD) látek 

obsažených v lécích. Platí přitom, že všem vzájemně zaměnitelným látkám uvedeným 

                                                   
24 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Encyklopedie SÚKL, Kdo stanovuje maximální cenu výrobce u 

hrazeného léku?. In: olecich.cz [online]. 
25 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Encyklopedie SÚKL, Kdo stanovuje úhradu léku?. In: olecich.cz 

[online]. 
26 V případě samostatného stanovení úhrady, nebo 165 dnů v případě, kdy se v rámci jednoho řízení stanovuje úhrada 

i cena výrobce. 
27 Země EU kromě Bulharska, ČR, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty. 
28 VRUBEL, Filip. Prezentace Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. In: deloitte.com [online]. 
29 Tamtéž. 
30 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Encyklopedie SÚKL, V tisku se píše o jádrové a základní úhradě. 

Jaký je mezi nimi rozdíl?. In: olecich.cz [online].  
31  Ministerstvo zdravotnictví ČR stanoví seznam referenčních skupin, v nichž jsou léky v zásadě terapeuticky 

zaměnitelné, mají obdobnou nebo blízkou účinnost a bezpečnost a obdobné klinické využití, v průběhu správních 

řízení o stanovení úhrady ze zdravotního pojištění.  
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v referenční skupině je základní úhrada stanovena ve stejné výši. V druhém kroku 

se stanovuje základní výše úhrady pro konkrétní balení podle počtu ODTD, 32 případně 

výpočtem dle prováděcího právního předpisu. 

Při stanovení výše úhrady tedy hraje roli mnoho faktorů.  Těmi  jsou zejména terapeutická 

účinnost a bezpečnost, hodnocení nákladové efektivity, vhodnost cesty podání, lékové 

formy, síly a velikosti balení, ale i třeba jeho nahraditelnost jiným lékem nebo dopad 

úhrady na finanční prostředky zdravotních pojišťoven.33 

Nad to je třeba doplnit dvě výjimky. První z nich je, předepíše-li lékař nehrazený lék, 

případně hrazený lék, který je však po dohodě s pacientem v plné výši tímto pacientem 

hrazen. Učiní-li tak, nebudou se na preskripci vztahovat další podmínky, které by se jinak 

užily, pokud by byl přípravek hrazen z prostředků zdravotního pojištění.34 

Druhou výjimku uvádí zákon o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy je naopak 

možné hradit i přípravek, resp. zdravotní péči, která zahrnuje podání léčiva, a to i pokud 

tato léčba běžně hrazena není. V tomto případě se musí jednat o jedinou možnost 

zdravotní péče pro daného pacienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.35 

Zde je nutno zdůraznit, že sám zákon 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 i „ZORR“) ve svém § 5b odst. 2 obsahuje propojením 

mezi cenovoúhradovým systémem a regulací reklamy, a to když  stanovuje povinnost, 

že reklama musí obsahovat informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění.  

 

 

                                                   
32 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Encyklopedie SÚKL, V tisku se píše o jádrové a základní úhradě. 

Jaký je mezi nimi rozdíl?. In: olecich.cz [online].  
33  STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Encyklopedie SÚKL, Kdo stanovuje úhradu léku?. In: olecich.cz 

[online].  
34 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Encyklopedie SÚKL, Platí podmínky úhrady i u léků nehrazených ze 

zdravotního pojištění? In: olecich.cz [online].  
35 Ustanovení § 16 ZOL. 
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1.2 Reklama  

V Českém právním řádu je legální pojem reklama vymezen přímo v ustanovení §1 odst. 2 

ZORR 36 . Reklamou se tak 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.“ 

1.2.1 Důvody regulace reklamy na humánní léčivé přípravky 

Obecně platí, že při propagaci jednotlivých služeb a výrobků může doházet k jednáním, 

která narušují dobré mravy soutěže, a proto zde vystupuje stát, aby spotřebitele, pacienty, 

a soutěžitele dodržující dobré mravy chránil vhodnou limitací nemravných praktik a dal 

jim do rukou nástroj obrany.37  

Humánní léčivé přípravky si však pro svou specifičnost v této oblasti vyžádaly speciální 

právní úpravu, a to hned z několika důvodů. Je přitom třeba zmínit, že zákonodárce 

reguluje pouze reklamu na registrované HLP.38 Zakázaná je tak reklama, a to bez výjimek, 

na neregistrované léčivé přípravky, ty jejichž registrace stále probíhá a ty, které jsou 

používány ve specifickém léčebném programu.39 

Nejdůležitějším důvodem je vliv na lidské zdraví. Ochrana zdraví lidu a veřejného zdraví 

je primárním cílem regulace právní úpravy vztahující se k HLP. Jejich nevhodná 

konzumace totiž může být pro lidské zdraví velmi škodlivá. Podle Evropského soudního 

dvora dokonce jen “pouhá reklama může mít negativní vliv na veřejné zdraví.”40  

Dalším významným důvodem zvláštní regulace, tentokrát význačné pro HLP vázané 

pouze na lékařský předpis, je specifický vztah mezi výrobcem a spotřebitelem. Ten je totiž 

vztahem nepřímým. Zákonodárce proto vyžaduje přítomnost i třetích osob, 

kterými mohou být např. lékaři či farmaceuti. 

Třetí důvod vyplývá z cenovo-úhradové regulace HLP. Oproti výrobcům většiny komodit 

si totiž farmaceutická společnost v současně nastaveném systému ne vždy může určit cenu 

                                                   
36  Definic poskytuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, avšak vzhledem k zaměření práce 

nepovažuji tento zákon za důležitý. 
37 WINTER, Filip. Právo a reklama.1. vyd. Praha: Linde, 1996, 103 s. ISBN 80-7201-001-8. S. 35. 

38 V souladu s nařízením ES č. 726/2004 a ZOL. 

39 UST-27 verze 3. 
40 Viz například Rozsudek soudního dvora ve věci C-421/07 Frede Damgaar, ze dne 2.4.2009. 
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svých produktů na základě tržních mechanismů. Pokud tedy není možné zvýšit výrobcem 

cenu, je třeba zvýšit objem prodeje reklamou, aby bylo dosaženo návratnosti investic 

vložených do vývoje a výzkumu a bylo dosaženo zisku. Obdobně to platí pro lékárny 

či distributory v případě výše marží. 

1.2.2 Specifika regulace reklamy na humánní léčivé přípravky 

Pro výše uvedené důvody tak v konečném důsledku do tržních vztahů vstupuje stát 

a reguluje reklamu na HLP striktněji než na jiné komodity. Pod reklamou na léčivé 

přípravky zákonodárce nechápe pouze jednání naplňující znaky uvedené 

v §1 odst. 2 ZORR, ale klade na regulaci reklamy na léčivé přípravky mnohem vyšší 

nároky, a to samotným rozšířením definice reklamy v § 5 téhož zákona. 41   

Zákonodárce nad rámec §1 odst. 2 ZORR považuje za reklamu navíc „všechny informace, 

přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje 

nebo spotřeby“ HLP.  

Explicitně dále uvádí, v § 5 odst. 1 písm. c) ZORR, že o reklamu se bude zejména jednat 

v případě návštěv obchodních zástupců s HLP u odborníků, dále dodávání vzorků HLP 

a v případě podpory „předepisování, výdeje a prodeje HLP pomocí daru, spotřebitelské 

soutěže a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné odměny.“  

O reklamu půjde také při sponzorování setkání navštěvovaných odborníky a konaných 

za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP. Stejně 

tak reklamou bude sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů 

na cestovné a ubytování souvisejících s jejich účastí.42 

Uvedený výčet je přitom demonstrativní. Zákon o regulaci reklamy záměrně v návětí 

§5 odst. 1 říká, že se jedná "zejména o“. Hned v následujícím odstavci jsou proto 

vyjmenovány aktivy, které za reklamu považovat nelze. Zde zákonodárce již použil 

taxativní výčet. Ustanovení zákona o regulaci reklami týkající se HLP se tak nevztahují 

na označování HLP a na příbalové informace podle zákona o léčivech a příslušné 

vyhlášky.43  

                                                   
41 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Obchodní korporace a nekalá soutěž. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 636 s. ISBN 978-80-7478-873-4. S. 530. 
42 Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) ZORR. 
43  Vyhláška č. 473/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování 

způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku 

a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku. 
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O reklamu nepůjde ani v případě, že se jedná o korespondenci nutnou k zodpovězení 

specifických dotazů na konkrétní HLP a pokud jde o doprovodné materiály nereklamní 

povahy či údaje o lidském zdraví nebo onemocněních. Takové údaje však nesmějí 

obsahovat žádný odkaz, a to ani nepřímý, na HLP. Ustanovení o reklamě na HLP 

se nevztahují ani na prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností HLP, 

a na oznámení, upozornění a poskytnutí informací, týkajících se například změn balení, 

a varování před nežádoucími účinky HLP.44  

Další specifikum reklamy na HLP obecně představuje výjimka z pochopení pro určitou 

nadsázku či superlativy. Reklama na HLP totiž „musí podporovat jeho racionální 

používání objektivním představením tohoto přípravku bez přehánění jeho vlastností.“ 45 

S tím souvisí, že vždy musí být zřejmé, že předmětem takové reklamy je HLP.46   

To, že je regulace reklamy na HLP zvláštní oblastí s mnoha specifiky, je zřejmé i z vývoje 

dozoru nad takovouto reklamou. Původně byl svěřen dozor ministerstvu zdravotnictví, 

které však nemělo dostatečnou kapacitu. Stalo se tak, že za desetiletí vlády ministerstva 

zdravotnictví v marketingu léků úroveň etiky a obchodní morálky klesla tak nízko, jako 

v žádném jiném oboru.47 V roce 2002 byl tak dozor nad reklamou svěřen Státnímu ústavu. 

1.2.3 Reklama zaměřená na odborníka 

Samotná regulace reklamy na HLP se dělí na dvě části, a to na reklamu zaměřenou 

na odborníka a na reklamu zaměřenou na širokou veřejnost. Samotný požadavek na toto 

rozlišení vychází z  ze směrnice o HLP. V ní jsou vymezena základní pravidla 

pro reklamu určenou pro osoby způsobilé předepisovat nebo vydávat humánní léčivé 

přípravky, tedy pro odborníky (dále i „oddborník“). 

V kontextu léčivých přípravků je třeba vnímat, že odborník oproti laické veřejnosti 

z podstaty věci dané problematice rozumí více a je schopen vyhodnocovat informace 

na základě studiem a praxí nabytých zkušeností. Laik i přesto, že ví, že se o reklamu 

jedná, není schopen ve většině případů tyto odborné záležitosti posoudit. Je tedy zřejmé, 

že přesto, že i když se tato práce zabývá pouze reklamou na HLP zaměřenou 

na odborníka, je třeba tyto dva typy vůči sobě vymezit. 

                                                   
44 Ustanovení § 5 odst. 2 ZORR.  
45 Ustanovení § 2a odst. 5 ZORR. 
46 DOLEČEK, Marek. Veřejnoprávní regulace reklamy. In: businessinfo.cz [online]. 
47 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-654-9. S. 153. 
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Základním rozdílem je, že vůči odborné veřejnosti je možné propagovat veškeré léčivé 

přípravky jejichž reklama je povolena, avšak vůči laické veřejnosti není možné 

propagovat léčivé přípravky, které jsou vázány pouze na lékařský předpis.48  

V případě, že je nějaký léčivý přípravek dostupný na předpis i ve volném prodeji, 

postupuje se podle ustanovení o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.49 Obdobně platí, 

že má-li léčivý přípravek více lékových forem, kdy jedna je dostupná pouze na předpis 

a druhá je volně prodejná, je třeba, aby reklama vždy přesně identifikovala, o kterou 

formu se jedná.50 

Co se týče obsahu reklamy na HLP zaměřené odborníky, tato musí splňovat jak obecné 

podmínky pro reklamu uvedené v § 2 ZORR, tak i specifické podmínky pro reklamu 

na HLP v § 1 a §5 ZORR a dále zvláštní podmínky pro reklamu zaměřenou na odborníky 

specifikované v § 5b téhož zákona. Bližší informace k obsahu reklamy na HLP zaměřené 

na odborníka jsou rozebrány dále v této práci. 

1.3 Definice odborníka 

Za odbornou veřejnost, resp. odborníky, jsou považovány osoby oprávněné léčivé 

přípravky předepisovat nebo vydávat. 51   Přesto, že se jedná o definici převzatou 

ze směrnice o HLP, podle bodu 33 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 AS 

204/2014 ze dne 10.9.2015 (dále jen „Rozhodnutí“) směrnice tyto osoby nijak podrobně 

nedefinuje a „podmínky pro vydávání léčivých přípravků nejsou na unijní úrovni 

harmonizovány.“ 

Sám SÚKL, správní orgán nadaný pravomocí výkonu dozoru nad regulací reklamy, 

přitom uvádí rovnítko mezi lékařem jako osobou oprávněnou léčivé přípravky 

předepisovat a lékárníkem jako osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.52  Pouze 

u volně prodejných přípravků jsou osobami oprávněnými je vydávat rovněž laboranti, 

resp. diplomovaní farmaceutičtí asistenti 53  V některých případech budou za odborníky 

považovány i osoby, které se za něj pouze vydávají, a to především v případech, 

kdy lékaři ani lékárníci nemohou vstupovat v reklamě na širokou veřejnost.54 

                                                   
48 To, zda se jedná o léčivý přípravek dostupný i bez lékařského předpisu je určeno v registračním rozhodnutí. 
49 WINTER 2007, op. cit. sub 47, s. 64. 
50 ŠTAJER, Libor. Propagace léků a široká veřejnost. In: elaw.cz [online].  
51 Ustanovení § 2a ZORR. 
52 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Otázky a Odpovědi. In: sukl.cz [online]. 
53 BÍBA, Vladimír a Jan ŽAMBOCH. Reklama na léčivé přípravky a právo (2. část). Remedia. 2006, č. 6, s. 599. 
54 ŠTAJER, op. cit. sub 50.  
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Vzhledem k tomu, že termín odborník je esenciální pro současnou právní úpravy, myslím 

si, že je třeba se tomuto tématu věnovat podrobněji. Konkrétně postavení zdravotních 

sester, pacientů, resp. pacientských organizací, stejně jako managementu zdravotnických 

zařízení a lékáren. Posledním dvěma zmíněným navíc ve světle Rozhodnutí. 

Samotnou definici odborníka je ovšem třeba podrobit hned úvodem kritice, neboť v praxi 

způsobuje problémy. To naznačuje i skutečnost, že v roce 2002, kdy byla připravována 

velká novela ZORR, bylo navrženo, aby legislativní zkratka „odborník“ byla ze zákona 

zcela vypuštěna a bylo užíváno pouze termínu podle směrnice o HLP, tedy „osoba 

oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat“. Tím mělo dojít 

k upřesnění toho, že se může jednat pouze o osobu fyzickou, nikoliv snad právnickou.55 

1.3.1 Postavení zdravotních sester 

První oblastí, ve které je současná definice odborníka nedostatečná, je postavení 

zdravotních sester. Dříve byly podle zákona o regulaci reklamy za odborníky považovány 

i osoby oprávněné poskytovat zdravotní péči, kam spadaly právě zdravotní sestry. Novela 

z roku 2006 ovšem tuto část definice odborníka vypustila, neboť směrnice o HLP 

explicitně osoby poskytující zdravotní péči nezahrnuje.56 V jiných státech ovšem, např. 

ve Velké Británii, zdravotní sestry pod definici osob oprávněných předepisovat nebo 

vydávat léčivé přípravky spadají.57 

To, že zdravotní sestra za odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy považována 

není, znamená, že její postavení je v oblasti reklamy na HLP stejné jako postavení 

veřejnosti. Toto je velmi důležité, neboť se tím značně omezuje komunikace vůči 

nim ohledně HLP. Je tak v podstatě nemožné zdravotní sestry v oblasti léčivých přípravků 

na předpis např. edukovat formou kongresu a sponzorovat na nich jejich účast. 

Jsou to však v praxi často právě zdravotní sestry, které některá léčiva, často vyžadující 

odborné proškolení, aplikují. Nedostatečná edukace by tak mohla vést i k poškození 

zdraví pacienta, který by však měl být současným právem primárně chráněn. 

 

 

                                                   
55 BÍBA, ŽAMBOCH, op. cit. sub 53, s. 602. 
56 WINTER 2007, cit. 47, s. 158. 
57 Regulating Medicines and Medicinal Devices. The Blue Guide, Advertising and Promotional of Medicines in the 

UK. In: gov.uk [online], S. 30. 
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SÚKL ve svém pokynu UST-27 zabývající se reklamou na HLP a lidské tkáně a buňky 

(dále jen „UST-27“) dokonce uvádí, že za porušení zákona je například považováno, 

pokud lékař poskytne pacientovi reklamní materiál na LP, jejichž výdej je vázán 

na lékařský předpis. Ad absurdum by tak tento materiál nemělo být možné poskytnout 

ani zdravotní sestře. 

Paradoxně dále UST-27 uvádí, že zdravotní sestry nemohou doporučovat HLP v reklamě 

na širokou veřejnost, neboť „ačkoliv zdravotní sestry nespadají do definice odborníka, 

jejich společenské postavení je schopno podpořit spotřebu L,“ neboť laická veřejnost 

je podle Ústavu jako odborníky ve smyslu § 2a ZORR vnímá.58 

Jako jedno z možných řešení se jeví stanovit v ZORR výjimku, aby edukace zdravotních 

sester nebyla za reklamu považována, neboť jde o komunikaci bez reklamní povahy. Tím 

by nemohlo docházet k interpretačním problémům ohledně toho, zda jde o reklamu 

na širokou veřejnost. 

Sám SÚKL na schůzce zástupců Asociací ze dne 12.11.2013 dokonce přislíbil obecné 

doplnění UST-27 v tom smyslu, že je možné upořádat seminární školení pro zdravotní 

sestry týkající se způsobu aplikace konkrétního léčivého přípravku, neboť v obecné rovině 

nejsou v takových případech vykazovány charakteristické znaky reklamy.59 Do dnešního 

dne však k doplnění pokynu nedošlo. 

1.3.2 Postavení pacientů 

Stejně jako zdravotní sestra, tak i pacient je z pohledu regulace reklamy vnímán jako 

veřejnost. Oproti nim však pacienti ani před rokem 2006 nebyli za odborníky 

považováni.60 Hned na úvod předesílám, že nepovažuji za vhodné pacienta považovat za 

odborníka, avšak vzhledem k aktuálnímu trendu individualizované medicíny je třeba 

vnímat postavení pacienta v širším kontextu. Pouze informovaný pacient však může učinit 

informované rozhodnutí a je to totiž právě on, kdo je konečným konzumentem léčivých 

přípravků. 

 

 

                                                   
58 UST - 27 verze 3. 
59 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 12. 11. 2013. In: sukl.cz  [online]. 
60 WINTER 2007 op. cit. sub 47, s. 158. 
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Opět je tedy třeba vnímat rozdíl mezi informacemi reklamní a nereklamní povahy. Pokud 

bychom předpokládali, že veškeré informace poskytované pacientům farmaceutickými 

společnostmi, odborníky či jakýmkoliv jiným subjektem, jsou reklamního charkteru 

ve smyslu § 1 odst. 2 a § 5 odst. 1 ZOOR, nebylo by možné, aby pacienti informace o 

HLP vázaných na lékařský předpis získávali přímo. 

Průzkum společnosti Factum Invenio přitom ukázal, že ač pacienti lékařům důvěřují, 

velmi často „postrádají základní informace o předepisovaných medikamentech. Informace 

o nežádoucích účincích a interakcích (vzájemném působení léčiv v organismu) 

předepsaného léku obdrží od lékaře vždy 43 %, občas 26 % a nikdy 26 % lidí. O důvodech 

preskripce předepsaného léku je informováno 41 % lidí, většina důvody volby konkrétního 

přípravku nezná. Jen 42 % pacientů je lékařem informováno o ceně popřípadě o doplatku 

předepsaného léku.“61 

Pacienti tak sice lékařům věří, ale informace jim poskytované nejsou úplné. Navíc, i přes 

vyjádřenou důvěru, stejný průzkum ukázal, že téměř tři čtvrtiny obyvatel si myslí, 

že farmaceutické a obchodní společnosti ovlivňují lékaře, aby předepisovali některé léky, 

přičemž „sedm lidí z deseti se pak dokonce domnívá, že lékaři jsou finančně či jinak 

odměňovaní výrobci a dodavateli léčiv za preskripci konkrétních přípravků (30 % 

rozhodně ano, 40 % spíše ano).“62  

Na základě výše uvedených čísel vidím případné řešení v možnosti pacientů, především 

těch vážně nemocných, získávat co možná nejpřesnější informace o nových HLP 

vhodných pro jejich léčbu přímo od výrobce. Tyto informace by měly mít čistě 

informativní charakter. Tím by mohl i sám pacient kriticky nahlížet na lék předepsaný mu 

lékařem, přičemž by povinnost vázanosti výdaje na lékařský předpis zůstala zachována. 

Navrhuji proto umožnit větší spolupráci právě pacientských organizací a farmaceutických 

společností, a to i za současného dozoru SÚKL. Přesto, že se tento způsob může jevit 

v praxi jako složitý, příkladem vhodné spolupráce mezi pacienty a farmaceutickými 

společnostmi je zkušenost z USA. Tam vývoj léku proti rakovině prsu proběhl mnohem 

rychleji, neboť o spolupráci s výběrem vhodných pacientů byla požádána přímo 

pacientská organizace, která sdružovala právě pacientky s karcinomem prsu.63 

                                                   
61 HERCMAN, Jan. Postoje k lékařům, lékárníkům a generické. In: factum.cz [online]. 
62 Tamtéž. 
63 METYŠ, BALOG, op. cit. sub 2, s. 30.  
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Uvedený příklad také ukazuje určitou nevyrovnanost stávajícího systému, kdy na jedné 

straně pacienty není možné o nových lécích ve vývoji vůbec informovat, na druhé straně 

jsou pacienti nenahraditelnou součástí při jejich vývoji jako subjekty klinického 

hodnocení, kterým se zabezpečuje, že se do prodeje dostávají pouze bezpečné, vysoce 

kvalitní a účinné léky. 

1.3.3 Postavení managementu lékáren a nemocnic  

Mimo výše zmíněné v sobě definice odborníka nezahrnuje ani osoby, které jsou 

zodpovědné za řízení lékáren a nemocnic. V případě léčivých přípravků na předpis  

ak není možné managementu těchto zařízení poskytovat informace určené k podpoře 

předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP. 

Základním problémem je, že zákon nevnímá rozdíl mezi člověkem jako součást široké 

veřejnosti a člověkem jako zástupcem právnické osoby, instituce zabezpečující 

poskytování zdravotnických služeb. Tito zaměstnanci však nejednají sami za sebe. 

Z podstaty náplně své práce musejí mít dostatečné informace, aby mohli činit dostatečně 

informovaná rozhodnutí. Jednání za právnickou osobu je však problematické, neboť 

právnická osoba neni zákonem explicitně za odborníka ve smyslu ZORR považována. 

Je však třeba rozlišit reklamní komunikaci naplňující definici §1 odst. 2, resp. §5 odst. 1 

ZORR od informací, které jsou čistě právní, technické, či ekonomické povahy a jsou nutné 

k řádnému uplatňování léčivých přípravků na trhu. 

Těmto osobám je možno nabízet prodejní katalogy a ceníky. Ty však nesmějí obsahovat 

popis vlastností léčivého přípravku. To mi v tomto případě přijde proti samotnému smyslu 

povahy léčivých přípravků a obchodu s nimi. Jsou to právě tito lidé, kteří uzavírají 

smlouvy týkající se HLP. Degradaci této komunikace na pouhou otázku považuji v tomto 

případě za nevhodnou. 

V otázce komunikace vůči managamentu nemocnic a lékáren tedy spatřuji problém, 

který by mohl být alespoň částečně vyřešen, pokud by se v ZORR blíže specifikovalo, 

že jednání při vyjednávání smluv, které by jinak bylo možné považovat za reklamu, za ni 

považovat nelze v případě, že adresátem této reklamy jsou právnické osoby, nikoliv 

jednotliví zaměstnanci. 
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Příkladem úpravy, u které by se česká právní úprava mohla inspirovat, je Velká Británie, 

kde se za osobu oprávněnou léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat považují, kromě 

již zmíněných sester, osoby oprávněné rozhodnout, který léčivý přípravek bude dodáván 

(včetně osob oprávněných přípravky předpisovat), a osoby schopné ovlivnit nebo určit, 

který produkt je prodáván nebo dodáván koncovému spotřebiteli.64  

1.3.4 Právnická osoba jako odborník 

S výše uvedeným přímo souvisí otázka, zda přeci jen není možné právnickou osobu 

za odborníka považovat. Touto otázkou se částečně již zabýval i Nejvyšší správní soud 

v Rozhodnutí, kde dovodil, že lékárna jako právnická osoba je odborníkem podle ZORR. 

Podstatou sporu bylo, že společnost Walmark v určitém období v souvislosti s reklamou 

na léčivý přípravek Emoxen Gel slibovala, nabízela  a 131 lékárnám i poskytovala dary 

za nákup určitého množství přípravku, přičemž tyto dary nebyly nepatrné hodnoty 

a neměly vztah k činnosti vykonávané odborníky. Jednalo se např. o kávovary, toustovače, 

osobní a kuchyňské váhy. 

Základní právní otázkou bylo vymezení, zda lze za odborníka považovat pouze osobu 

fyzickou, která léčivé přípravky skutečně vydává, či i právnické osoby a osoby fyzické 

podnikající. Pokud by se totiž ustanovení vztahovalo pouze na osoby fyzické, nebylo 

by dle SÚKL, Ministerstva zdravotnictví ČR a Nejvyššího správního soudu možné 

nabízení darů lékárnám považovat za správní delikt. 

Společnost Walmark a.s. argumentovala, že podle §5b odst. 4 ZORR lze za odborníka 

považovat pouze fyzické osoby skutečně léčivé přípravky vydávající, neboť tyto léky 

mohou vydávat pouze osoby uvedené v § 82 odst. 2 ZOL, popsané jednání nemůže být 

považováno za správní delikt. 

Argumentace Ministerstva zdravotnictví ČR proti tomu byla postavena na tom, že zákon 

o zdraví lidu v § 20, ani zákon o zdravotní péči nerozlišuje, zda je lékárna fyzická 

či právnická osoba. Zákon o léčivech potom dokonce v § 82 odst. 4 upravuje možnost, 

aby lékárna léčivé přípravky vydávala. Obdobně ani § 82 odst. 2 zákona o léčivech 

nevylučuje možnost ve výčtu fyzických osob, aby za subjekt oprávněný léčivé přípravky 

vydávat byla považována i lékárna. 

                                                   
64 Regulating Medicines and Medicinal Devices. The Blue Guide, Advertising and Promotional of Medicines in the 

UK. In: gov.uk [online]. S. 30. 
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Nejvyšší správní soud došel k závěru, že lékarnu bylo v tomto případě možné 

za odborníka považovat, neboť pojem „odborník“ se neomezuje pouze na konkrétní 

fyzické osoby oprávněné k předepisování nebo výdeji léčivých přípravků. Ani z výkladu 

Soudního dvora podle Nejvyššího správního soudu tedy není možné dovodit, 

že by se čl. 94 odst. 1 směrnice o HLP na lékárny provozované osobami fyzickými 

i právnickými použít neměl a nesměl.65 

Svou argumentaci přitom opřel i o rozhodnutí Soudního dvora EU66, kde byly řešeny 

pobídkové programy zaměřené na „lékařské domy.“ Tamní soud dovodil, že konečnými 

příjemci jímž jsou zvyšovány příjmy jsou praktičtí lékaři v případě, že platby jsou hrazené 

ordinacím praktickým lékařů, neboť takoví lékaři se podílejí na zisku těchto ordinací. 

Soud zde však nedovodil, že je taková ordinace přímo odborníkem, pouze stanovil, 

kdo je konečným příjemcem. 

Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud došel k závěru, že „ačkoli tedy lékárna 

jako právnická osoba bude osobou oprávněnou k výdeji léčivých přípravků z logiky věci 

vždy zprostředkovaně, lze uzavřít, že je odborníkem ve smyslu §2a“ 67 ZORR. 

Podle mého názoru měl soud svou argumentaci uzavřít v bodě, že společnost Walmark a.s. 

obcházela ZORR a konečným příjemcem byli jednotliví lékárníci, nikoliv lékárna jako 

právnická osoba. Nebyla by tak potřeba lékárnu považovat za odborníka. 

Je tedy na pováženou, zda rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, resp. samotného 

SÚKL nebylo pouze snahou o rozšíření definice odborníka, aby mohly postihovat 

i jednání, které dosud zůstávalo bez povšimnutí. Tento argument lze podpořit 

i odůvodněním SÚKL v případě rozhodnutí sp. zn. 84721/2010 ze dne 8.7. 2010, ve 

kterém již vyjádřil myšlenku, že za odborníka lze považovat i právnickou osobu. 

Tím, že Nejvyšší správní soud ve své argumentaci mimo jiné uvedl, že cílem čl. 94 odst. 1 

směrnice o HLP je zachovat nezávislost a objektivitu osob oprávněných předepisovat 

nebo vydávat léčivé přípravky, vytvořil si prostor pro rozšíření definice odborníka 

z ustanovení o darech i na další ustanovení, pokud by jejich porušením hrozilo, že může 

být narušena objektivita lékařů.  

 

                                                   
65 Bod 36 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.9.2015, sp.zn. 8 AS 204/2014. 
66 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-62/09 Association of the British Pharmaceutical Industry, ze dne 22.4. 2010. 
67 Bod 48 Rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.9.2015, sp.zn. 8 AS 204/2014. 
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Rozhodnutí lze tak podle mého názoru minimálně zobecnit tak, že se týká veškerých 

provozovatelů zařízení uvedených v § 82 odst. 2 zákona o léčivech68 a všech právnických 

osob, které provozují zařízení, kde svou činnost vykonávají odborníci, a tedy 

např. i nemocnice. 

Domnívám se proto, že i přesto, že otázka odborníka byla zkoumána ve vztahu 

k §5b odst. 4 ZORR a k osobám oprávněným HLP vydávat, tak na základě argumentace 

tohoto Rozhodnutí je možné rozšíření definice odborníka vztáhnout i na ostatní ustanovení 

ZORR a na osoby oprávněnné HLP i předepisovat. V důsledku by tedy mohla být 

za odborníka považována např. i nemocnice. 

Zde vyvstává otázka, jaký vliv tak toto Rozhodnutí může mít na všechna smluvní ujednání 

,která nemocnice a lékárny uzavírají, ať již s pojišťovnami nebo s farmaceutickými 

společnostmi. Skutečný dopad tohoto rozhodnutí však ukáže teprve čas. SÚKL 

na něj zatím vydáním nového ÚST- 27 nereagoval, a to přesto, že by to byl logický postup 

vzhledem k takto zásadnímu rozsudku. 

2 Evropská úprava regulace reklamy 

Vzhledem k povaze vývoje a výzkumu nových léčivých léčiv a nadnárodního významu 

většiny farmaceutických společností je zřejmé, že oblast regulace reklamy na léčivé 

přípravky je ovlivněna evropským právem více než jiné oblasti práva, a to hned v několika 

specifických oblastech. 

Základními směrnicemi v této oblasti jsou směrnice o HLP, nařízení ES č. 726/2004, 

ze dne 20. 5. 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních 

léčivých přípravků (dále také „nařízení pro registraci“, směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2006/114/ES, ze dne 12. 12. 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (dále také 

„směrnice o reklamě“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, ze dne 

11. 5. 2005, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 

(dále také „směrnice o nekalých obchodních praktikách“). 

 

                                                   
68 Sem by potom patřily orgány ochrany veřejného zdraví, zařízení transfúzních služeb, krevní banky, pracoviště 

nukleární medicíny a imunologická či mikrobiologická pracoviště. 
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2.1 Dopady směrnic a nařízení při regulaci reklamy na HLP 

Jak patrno, úprava regulace na HLP zaměřené na odborníka je upravena jak směrnicemi, 

tak nařízeními. Skutečnost,m zda je určitá problematika upravena směrnící či nařízením  

může být pro jednotlivé nadnárodní zadavatele reklamy rozhodující. Pokud např. mateřská 

společnost farmaceutické společnosti vytvoří reklamu odpovídající evropské směrnici, 

avšak některé státy ji implementují přísněji než je v ní stanoveno, společnosti jsou nuceny 

měnit obchodní strategii v jednotlivých státech Evropské unie. 

Zjednodušeně řečeno, směrnice je třeba vždy transponovat do národních právních 

předpisů a nejsou přímo závazné pro subjekty v členských státech EU, tedy 

ani pro jednotlivé farmaceutické společnosti, lékárny či odborníky. Výjimku pak tvoří 

ustanovení nadaná přímým účinkem.  

Naproti tomu nařízení je přímo aplikovatelné vždy. Pro subjekty regulace reklamy a HLP 

je tak velmi důležité tuto právní oblast sledovat, neboť aplikace jednotlivých nařízení není 

vázána na implementaci do národních právních řádů. Nařízení mají oproti směrnicím 

pro strany případného sporu výhodu možnosti argumentace, že v ostatních státech EU 

je unifikovaný slogan, případně způsob reklamy obecně, šířen bez problémů, a nelze 

v něm proto spatřovat rozpor s právem Evropské unie. 

2.2 Reklama na humánní léčivé přípravky  

Primárně je problematika humáních léčivých přípravku, stejně jako reklamy 

na ně, upravena směrnicíc o HLP. Samotná směrnice  byla několikrát novelizována mnoha 

směrnicemi.  

Směrnice o HLP osahuje zákadní deifinice v souvislosti s léčivými přípravky, zabývá 

se uváděním léčivých přípravků na trh, označování obalů, příbalovými informacemi, 

klaisifkací léčivých přípravků, jejich distribucí. Tato směrnice současně upravuje 

požadavky v souvislosti s farmakovigilancí a upravuje problematikiku dohledu a dozoru.  

Regulací reklamy se věnuje hlava VIII této směrnice. Zde je obsažena definice reklamy 

na léčivé přípravky, zákaz reklamy na neregistrované léčivé přípravky a stanovuje 

podmínky pro regulaci reklamy na HLP zaměřené na odborníka. V českém právu části 

upravující regulaci reklamy implementované do ZORR, prošly úspěšnou notifikací 

Komisí, tj. došlo k potvrzení shody zákona s právem EU.69 

                                                   
69 Rozhodnutí SÚKL sp.zn. sukls20903/2012 ze dne 8.4.2015. 
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2.2.1 Postup při centralizované registraci  

Dalším předpisem, který má vliv na úpravu regulace reklamy na HLP zaměřené 

na odborníka je nařízení o registraci. Cílem tohoto nařízení je podle jeho čl. 1 „stanovit 

postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků, 

pro dozor nad nimi a pro farmakovigilanci“, a to při zařučení co možná nejvyššího 

standardu bezpečnosti, kvality léčiv a podpory konkurenceschopnosti. Nařízením se dále 

zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky 

2.2.2 Klamavá a srovnávací reklama 

Otázka regulace reklamy na HLP zaměřené na odborníka je upravena také směrnicí 

o reklamě. Tato směrnice zrušila směrnici 84/450/EHS a sjednotila veškeré změny 

do jednoho právního aktu. 

Směrnice v čl. 2 stanovuje, že klamavá reklama je reklama, „která jakýmkoli způsobem, 

včetně předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena nebo 

které zasáhne, a která pro svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich 

ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí nebo může poškodit jiného 

soutěžitele.“ 70 

Směrnice tak určuje rysy, které je třeba vzít v úvahu při posuzování klamavosti určité 

reklamy. Směrnice také určuje kritéria, podle nichž se klamavost reklamy posuzuje. 

Mezi tyto patří například vlastnosti zboží a služeb, cena, podmínky dodání zboží 

či poskytování služeb, ale i třeba práva zadavatele reklamy. 

Za srovnávací reklamu se podle čl. 2 této směrnice považuje „každá reklama, která 

výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem.“ 

Ve směrnici jsou v článku čtyři dále vymezeny podmínky, za nichž je srovnávací reklama 

dovolena. Taková reklama je přitom povolena pouze tehdy, pokud není klamavá a pokud 

splňuje další požadavky, a to zejména tím, že srovnává služby a zboží, které slouží 

stejným potřebám, a objektivně srovnává důležité a ověřitelné charakteristické rysy služeb 

či produktů. Srovnávací reklama přitom nesmí být klamavá.71 

 

                                                   
70 Směrnice č. 2006/114/ES. 
71 Tamtéž, čl. 4. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:31984L0450
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Směrnice dále zavazuje členské státy Evropské unie, aby zajistily, že soudy nebo správní 

orgány budou mít pravomoc nařídit zastavení klamavé reklamy i bez důkazu 

prokazujícího skutečnu ztrátu či škodu nebo úmysl či nedbalost na straně zadavatele 

reklamy; nebo zakázat klamavou reklamu, která dosud nebyla uveřejněna.72 

2.2.3 Nekalé obchodní praktiky 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách chrání evropské spotřebitele, resp. jeho 

ekonomické zájmy, proti nekalým obchodním praktikám, jež jsou agresivní nebo klamavé 

tím, že takové praktiky výslovně zakazuje, 73  a to konkrétně 31 obchodních praktik 

vymezených v příloze 1 této směrnice. Cílem směrnice „je přispět k řádnému fungování 

vnitřního trhu a dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele sblížením právních 

a správních předpisů členských států.“74  

Za nekalé obchodní praktiky je považováno zejména nerespektování požadavků náležité 

profesionální péče a praktiky, jež mohou pravděpodobně zásadně narušit nebo podstatně 

narušují ekonomické chování určité jednoznačně vymezitelné skupiny spotřebitelů, kteří 

„kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti zvlášť zranitelní 

takovou praktikou nebo produktem, který propaguje, způsobem, který může obchodník 

rozumně očekávat, se hodnotí z pohledu průměrného člena dané skupiny.“75  

Směrnice přitom rozlišuje dva typy neckalých obchodních praktik, a to klamavé praktiky 

a agresivní praktiky.76 

Za klamavé pak označuje takové obchodní praktiky, které obsahují „nesprávné informace, 

a je tedy nepravdivá, nebo pokud jakýmkoli způsobem, včetně celkového předvedení, uvádí 

nebo je schopná uvést průměrného spotřebitele v omyl,“77 a to „i když informace jsou 

věcně správné, což v obou případech vede nebo může vést k rozhodnutí spotřebitele 

o obchodní transakci, které by jinak neučinil.“78 Takové klamavé informace se mohou 

týkat například  vlastností produktu, cen, případně závazků obchodníka. 

 

                                                   
72 Tamtéž, čl. 5. 
73 Tamtéž, čl. 5.  
74 Tamtéž, čl. 1. 
75 Tamtéž, čl. 5 odst. 3. 
76 Tamtéž čl. 5 odst. 2. 
77 Tamtéž, čl. 6. 
78 Tamtéž, čl. 7.  
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Jako speciální kategorii směrnice dále vymezuje klamavé opomenutí. To vzniká, když 

nejsou uvedeny „závažné informace, které v dané souvislosti průměrný spotřebitel 

potřebuje pro rozhodnutí o obchodní transakci, čímž způsobí nebo může způsobit, 

že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil“. Klamavost 

takového jendání se přitom posuzuje ve věcných souvislostech a při přihlédnutí 

ke všem rysům dané reklamy. 

Jako klamavé opomenutí budou přitom považovány i případy, kdy důležité informace 

zatají nebo je poskytne nesrozumitelný, nejasným nebo dvojznačným způsobem.Stejně 

jako případy, kdy tyto závažné informace poskytne v nevhodný čas nebo neuvede záměr 

obchodní praktiky. Ve všech případech je přitom třeba, aby takové opomenutí vedlo, nebo 

mohlo vést, k rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil.79 

Aby směrnice lépe pomohla chránit svobodné rozhodnutí spotřebitele, vymezuje 

také pojem agresivní nekalé praktiky, které zakazuje. Vychází přitom z toho, 

že rozhodnutí spotřebitele nesmí být činěno nepatřičným ovlivňováním či za použití 

obtěžování a donucování. Agresivní obchodní praktika v konečném důsledku „výrazně 

zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodnou volbu nebo chování průměrného 

spotřebitele ve vztahu k produktu, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní 

rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.“ 80   Pro stanovení, 

zda se o agresivní nekalou praktiku jedná či nikoliv, je třeba vzít v úvahu více faktorů. 

Mezi ně patří např. místo a doba trvání agresivní praktiky, možnost užití vyhrožování 

či využití specifických okolností.  

                                                   
79 Tamtéž. čl. 7. 
80 Tamtéž, čl. 8. 
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3 Soukromoprávní úprava regulace reklamy 

3.1 Veřejné nebo soukromé právo? 

Úvodem je třeba zdůraznit, že soukromoprávní a veřejnoprávní regulace reklamy na HLP 

zaměřené na odborníky mají společný přesah. Ač je tato oblast striktně regulována právem 

veřejným, soukromoprávní regulace reklamy v této oblasti má také nezastupitelné místo, 

a to především tím, že na ni úprava veřejnoprávní velmi často odkazuje a opírá se o ni.81 

Obě úpravy je proto třeba vnímat v širším kontextu. 

Sám zákon o regulaci reklamy ve svém § 2 odst. 1 uvádí, že se zakazuje „a) reklama 

zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření 

je v rozporu s právními předpisy, b) reklama, která je nekalou obchodní praktikou podle 

zvláštního právního předpisu“ a v § 3 doplňuje, že reklama nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy, přičemž zejména nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost 

a nesmí využívat motiv strachu. V § 2 ZORR je dále explicitně stanoveno, že srovnávací 

reklama je přípustná pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky nejen zákona o regulaci 

reklamy, ale i zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “občanský zákoník“ nebo „OZ“).   

Podle Chaloupkové v případě, že dojde k porušení ustanovení soukromoprávních předpisů 

a ustanovení ZORR, jako že např. u srovnávací reklamy, klamavého označování zboží 

či nekalé praktiky ohrožení zdraví a životního prostředí se to může dost dobře stát, jednání 

bude třeba kvalifikovat a sankcionovat primárně dle ZORR a jimi vymezených 

skutkových podstat.82 

Dále je třeba zmínit vztah soukromoprávní úpravy k úpravě veřejnoprávní, zvláště vztah 

k právu trestnímu. Existují totiž skutkové podstaty, k jejichž naplnění dochází při porušení 

pravidel hospodářské soutěže, konkrétně potom § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, případně jeho § 357, jedná-li se o motiv strachu 

v reklamě.Práce se však trestním právem hlouběji zabývat nebude.  

V této části bude rozebrána především úprava nekalé soutěže, zvláště potom ustanovení 

týkající se generální klauzule, klamavé reklamy, reklamy srovnávací (zlehčování) a 

reklamy nereklamní povahy. 

                                                   
81 DOLEČEK, op. cit. sub 46.   
82 CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xiii, 322 s. ISBN 978-

80-7400-180-2. S. 14. 
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3.2 Nekalá soutěž 

Jedním ze základních pojmů v oblasti regulace reklamy je nekalá soutěž. Ta upravena 

v § 2976 odst. 1 OZ. Toto ustanovení ve svém prvním odstavci upravuje tzv. generální 

klauzuli, kterou je možno označit za obecnou skutkovou podstatu nekalé soutěže, neboť 

vymezuje jednotlivé pojmové znaky nekalé soutěže. 83 Na základě těchto znaků se poté 

posuzuje, zda se o nekalou soutěž jedná či nikoliv. V druhém odstavci tento paragraf dále 

příkladmo uvádí jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže. 

Platí přitom, že naplní-li jednání znaky generální klauzule, jedná se o nekalou soutěž,84 

a to i pokud by takové jednání nebylo podřaditelné pod některou ze speciálních 

skutkových podstat. A naopak, pokud nejsou naplněny znaky generální klauzule, není 

třeba zkoumat jednotlivé skutkové podstaty, neboť se o nekalou soutěž nejedná.85  

3.2.1 Generální klauzule 

Aby se jednalo o nekalou soutěž, a byly tak naplněny znaky generální klauzule, je třeba 

splnit předpoklady § 2976 odst. 1 OZ, které ji upravují, resp. ji v druhé větě zakazují. 

Nekalosoutěžní jednání se podle tohoto ustanovení dopustí ten, „kdo se dostane 

v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit 

újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.“  

První podmínkou pro naplnění znaků generální klauzule tedy je, že musí jít o jednání 

v hospodářském styku.86 Posuzuje se přitom povaha konkrétního jednání.87 Není přitom 

rozhodující, zda je jednání v souladu s právem, ale zda může ovlivnit úspěch 

nebo neúspěch jiných soutěžitelů či nikoliv, a to ať již přímo či nepřímo. Může se přitom 

jednat i o prodej zboží, propagaci výrobků či jednání s odběrateli a úřady. Z tohoto 

pohledu tak podle mého názoru u regulace reklamy na HLP zaměřené na odborníky 

ve většině případů půjde o jednání v hospodářském styku. 

Druhou podmínku pro naplnění generální klauzule je, že se musí jednat o rozpor 

s dobrými mravy soutěže. Tento pojem přitom nelze vykládat jako dobré mravy obecně, 

neboť v konkurenčním boji je tolerována vyšší agresivita, pokud tedy nepřesáhne 

zákonem stanovené hranice. Určitý překryv zde však samozřejmě je. Obdobně nelze dobré 

mravy soutěže ztotožňovat ani se zvyklostmi soutěže, protože odchylné jednání nelze 

                                                   
83 POKORNÁ, VEČORKOVÁ, PEKÁREK, op. cit. sub 40, s. 557. 
84 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.4.2008, sp.zn. 32 Cdo 139/2008. 
85 WINTER 2007, op. cit. sub 47, s. 36. 
86 Širší pojem než hospodářská soutěž, neboť není vymezen ke konkrétní osobě. 
87 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 26.3.2009, sp.zn. 23 Cdo 4941/2008. 
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nutně považovat za nekalé či protisoutěžní, resp. v rozporu s dobrými mravy. 

Je však možné říci, že pokud je jednání svou povahou podobné některému 

vyjmenovanémuve speciálních skutkových podstatách, potom se bude jednat o rozpor 

s dobrými mravy vždy.88  

V souvislosti s regulací reklamy na HLP zaměřené na odborníky je tento aspekt jeden 

z nejdůležitějších, neboť etika v této oblasti představuje velmi významný prvek. 

Sám SÚKL se k tomuto vyjadřuje tak, že v rozporu s dobrými mravy je taková reklama, 

která využívá motiv strachu, tedy vyvolává strach či obavy.89 

Třetí a současně poslední podmínkou naplnění generální klauzule je způsobilost přivodit 

újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Není tedy třeba, aby k újmě, což je pojem 

širší než škoda, skutečně došlo. Z pohledu regulace reklamy na HLP zaměřené 

na odborníka je tento bod také velmi úzce provázán s otázkou etiky. 

3.3 Klamavá reklama 

První speciální skutková podstata nekalé soutěže, kterou se tato práce zabývá je klamavá 

reklama, která je v České republice zakázána. Za klamavou se přitom podle § 2977 OZ  

označuje taková reklama, „která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit 

odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, 

klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je 

určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování 

takových osob.“ 

Co se však pojmem klamat myslí, již zákonodárce neuvedl. Podle zákona o ochraně 

spotřebitele lze ale říci, že za klamavé jednání bude považována především taková 

obchodní praktika, jež „mylně informuje o složení zboží, slibuje neprokazatelné účinky, 

slibuje zisk, které bezpečně zaručit nelze.“90 Podle rozhodnutí SÚKL bude za klamavé 

možno označit také reklamní tvrzení, „jehož povrchnost a klamavost jsou zcela zavádějící 

a přisuzují léčivému přípravku vlastnosti, které nejen nemá, ale ani mít nemůže“.91 

                                                   
88 HAJN, Petr. §2976. In: Švestka, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek IV, 

(§2976) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2016-05-25]. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [ke 

dni 30. 6. 2016]. 
89 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Otázky a Odpovědi. In: sukl.cz [online]. 
90 NOVÁKOVÁ, JANDOVÁ, op. cit. sub 1, s. 43. 
91 Rozhodnutí SÚKL sp.zn. sukls 56549/2015 ze dne 8.4.2015 
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O klamavou reklamu půjde, “i pokud je údaj sám o sobě pravdivý, však může uvést 

spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit.“92 Směrnice 

směrnice o nekalých obchodních praktikách takové jednání přitom označuje pojmem 

klamavé opomenutí a považuje jej za samostatnou skutkovou podstatu. Není tedy třeba 

lhát, postačí, když informace jsou zatajeny nebo jsou poskytnuty nejasným, 

nesrozumitelným či dvojznačným způsobem. Ke klamavému opomenutí přitom může 

dojít i za dodržení všech zákonných požadavků kladených na takovouto reklamu.93 

U reklamy na HLP zaměřené na odborníky navíc speciálně platí, že taková reklama „musí 

podporovat jeho racionální používání objektivním představením tohoto přípravku 

bez přehánění jeho vlastností“ 94  a musí obsahovat „přesné, aktuální, prokazatelné 

a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům vytvořit si vlastní názor o terapeutické 

hodnotě humánního léčivého přípravku. Údaje převzaté z odborných publikací 

nebo z odborného tisku musí být přesně reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj.“95  

Za klamavou reklamu by podle mého názoru mohlo být považováno, pokud by obchodní 

zástupce využíval při informování lékaře o HLP výsledků klinické studie s tím, že bylo 

prokázáno zlepšení zdravotního stavu u většiny pacientů, avšak už by nezmínil, že studie 

zkoumala danou problematiku pouze u vzorku pacientů starších 60 let. 

Z pohledu regulace reklamy na HLP zaměřené na odborníky je navíc speciálně nahlíženo 

i na nadsázku. Ta je sice v reklamě obecně tolerována, což opakovaně potvrdila 

i judikatura,96   avšak u reklamy na HLP pro ni v zásadě mnoho prostoru nezůstává, 

a to i přesto, že se klamavost posuzuje vůči průměrnému zákazníkovi, kterým je v tomto 

případě lékař, od kterého lze očekávat vyšší odbornost, než od široké veřejnosti.  

Závěrem je nutno zdůraznit, že klamavá reklama má přesah do veřejnoprávní úpravy, 

neboť správní úřady, např. SÚKL, jsou nadány pravomocí zakročit z moci úřední proti 

klamavé reklamě. Zejména, pokud orgán dozoru považuje tvrzení v reklamě za nesprávné. 

Neuplatní se tedy zásada, že správní orgán musí v řízeních prokázat farmaceutické 

společnosti porušení konkrétního ustanovení právního předpisu.97    

                                                   
92 ČERMÁK, Karel. Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v kontextu komunitárního práva. Právní 

rádce. 2009, č. 9 s. 29. 
93 Čl. 7 směrnice č. 2005/29/ES. 
94 Ustanovení § 5 odst. 5 ZORR. 
95 Ustanovení § 5b odst. 2 písm. a) ZORR. 
96 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.2.2009, sp.zn. 23 Cdo 2749/2008. 
97 Ustanovení § 7b odst. 3 ZORR. 
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3.4 Srovnávací reklama 

Oblast srovnávací reklamy je velmi striktně svázána evropskou úpravou, neboť jednotlivé 

členské státy se od této legislativy nemohou odchýlit.98  V souladu s definicí evropského 

práva je tak za srovnávací reklamu považováno jednání, které výslovně, byť i nepřímo, 

identifikuje jiné zboží, službu či soutěžitele. 

V českém právním řádu je srovnávací reklama upravena v občanském zákoníku, 

konkrétně v § 2976 a § 2980 OZ a v souladu s evropskou právní úpravou platí, 

že „srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, je považována 

za nekalosoutěžní praktiku“.99   

Vrchní soud se přitom ještě před přijetím současné úpravy srovnávací reklamy ve svém 

rozsudku sp.zn. 3 Cmo 91/97 vyjádřil v tom smyslu,  že „je v zásadě nepřípustné, 

aby to byl soutěžitel, kdo hodnotí úspěšnost či neúspěšnost výkonů druhého soutěžitele."100 

Srovnávací reklama byla dlouhá desetiletí považována za nekalosoutěžní praktiku 

v rozporru s dobrými mravy.101 

Před několika lety však evropská i česká úprava srovnávací reklamy doznala několika 

změn. Pravidlo, že hanění, zlehčování či pomlouvání konkurence je zakázáno, přitom 

zůstalo zachováno a srovnávací reklama tak představuje pouhou omezenou výjimkou 

z tohoto pravidla.102  Důvodem je, že srovnávací reklama je v určité míře považována 

za žádoucí, protože při dodržení zákonných podmínek „umožňuje objektivně poukázat 

na výhody jednotlivých výrobků a tím stimuluje konkurenci mezi poskytovateli výrobků 

a služeb, což je v zájmu spotřebitelů.103 

Aby v současné době byla srovnávací reklama dovolena, je tak třeba splnit požadavky 

§ 2980 odst. 2 OZ. Srovnávací reklama je potom dovolena, „není-li klamavá, srovnává-li 

jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému účelu, srovnává-li 

objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností 

zboží nebo služeb včetně ceny, srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím 

stejného označení, nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky 

nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a nenabízí-li zboží nebo službu 

                                                   
98 Srovnej čl. 7 odst. 1 a 2 č. 2006/114/ES. 
99 Ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
100 Rozsudek Vrchního soudu v Praze zed ne 31.12. 1997, sp.zn. 3 Cmo 91/97. 
101 WINTER 2007, op. cit. sub 47, s. 267. 
102 Tamtéž. 
103 ČERMÁK op. cit. sub 92, s. 28. 



35 

 

jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou 

soutěžitele nebo jeho názvem.“ 

Evropský soudní dvůr104 se k tomu vyjádřil tak, že dostačující, je-li takováto reklama 

komunikována v jakékoli formě a neníani rozhodující, zda jde o přímé či nepřímé 

srovnání. Stejně tak není podstatné, zda došlo ke srovnání výrobků, služeb či soutěžitele, 

nebo jejich pouhého druhu. Dostatečné je, že takovýto konkurenční výrobek, službu 

či soutěžitele lze na základě srovnání identifikovat, a to i pokud k samotnému srovnání 

nedojde. 

Pokud jde konkrétně o reklamu na HLP, i zde je srovnávací reklama dovolena, avšak 

pouze, je-li taková reklama zaměřena na odbornou veřejnost a splňuje-li veškeré 

náležitosti uvedené v občanském zákoníku.105  Ke srovnávací reklamě tak podle mého 

názoru navíc v oblasti farmaceutického průmyslu bude docházet často, neboť pro lékaře je 

skutečnost, že daný přípravek je účinnější než jiný, velmi podstatný a navíc vzhledem 

k povaze konkurence v této oblasti je identifikace výrobku či soutěžitele o to snazší. 

Zákonodárce si problematiky srovnávací reklamy na HLP zaměřené na odborníky byl 

vědom, a proto velmi striktně, v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku, upravil 

informace, které je možné odborníkům poskytnout, a které tak lze srovnávat. Je přitom 

třeba zmínit, že se u srovnávací reklamy obecně, i té na HLP zaměřené na odborníky 

aplikuje výkladová zásada, že podmínky kladené na srovnávací reklamu je třeba vykládat 

co možná nejpříznivějším způsobem pro tuto reklamu.106  

Jedním ze základních aspektů srovnávací reklamy je srovnávání cen. K této problematice 

se také vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie107, který potvrdil možnost srovnávat obecně 

ceny soutěžitelů, tedy přípustnost srovnávat obecnou úroveň cen dvou soutěžitelů 

uplatňovaných ohledně jejich srovnatelného sortimentu. V dalším rozhodnutí se Soudní 

dvůr EU doplnil, že srovnání cen nemůže vést samo o sobě k diskreditaci nebo zlehčování 

soutěžitele, jehož ceny jsou vyšší.108 

 

                                                   
104 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-381/05 De Landtsheer Emmanuel ze dne 19.4.2007. 
105 Zde je opět patrná provázanost soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy regulace reklamy na humánní přípravky 

zaměřené na odborníky. 
106 ČERMÁK, op. cit. sub 92, s. 28. 
107 Rozsudek Soudního dvora ve věci C- 356/04 Lidl Belgium GmbH & Co. KG. ze dne 19.9.2006. 
108 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-44/01 Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG z 8.4.2003. 
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V případě reklamy na HLP zaměřené na odborníka navíc sám zákon o regulaci reklamy 

ve svém § 5b odst. 2 písm. d) uvádí i o informace o způsobu hrazení z prostředku 

veřejného zdravotního pojištění jako jednu z povinných obsahových náležitostí 

reklamního sdělení.  

Zákon o regulaci reklamy dále explicitně stanovuje, že srovnávací reklama na HLP 

zaměřená na širokou veřejnost není povolena. To je v pořádku. Potom však SÚKL, podle 

mého názoru, zcela nelogicky a v rozporu s definicí odborníka v UST-27 doplňuje, 

že za splnění podmínek je přípustná „na osoby poskytující zdravotní péči,“ čímž vlastně 

říká, že tyto osoby nelze považovat za širokou veřejnost, čímž ovšem vytváří určité 

interpretační vakuum mezi odborníky a širokou veřejností.  

I přes tuto přísnou regulaci však oblast srovnávací reklamy v praxi představuje častý zdroj 

vzájemných sporů ve farmaceutickém průmyslu. Mezi nejčastější příčiny patří volba 

srovnávaných znaků, přesněji, zda jde o znaky podstatné, relevantní, dostatečně 

reprezentativní a ověřitelné. Stejně tak je však sledováno, zda určitý podstatný znak, jehož 

uvedení by úsudek lékaře změnilo, není vynechán. Často jde přitom o velmi odborné 

a podstatné detaily z oblasti farmakodynamiky a farmakokinetiky.109 

3.4.1 Superlativní reklama 

Specifickým typem srovnávací reklamy, který je vhodné v této práci zmínit, 

je tzv. superlativní reklama. Ta se vyznačuje tím, že o produktu hovoří například jako 

nejlepším na trhu, prvním či nejbezpečnějším vůbec. Platí, že je-li užito superlativní 

reklamy, vždy se „tím vlastně zároveň uvádí, že ostatní srovnatelné výrobky konkurence 

jsou horší.“ 110  Obecně tento sice zakázána není, avšak je třeba, aby byly dodrženy 

požadavky na srovnávací reklamu a spotřebitel snadno pochopil, že se jedná o reklamní 

nadsázku.111 

 

 

 

                                                   
109 VALICOVÁ, Tereza. Jaký má být správný obsah reklamního sdělení u reklamy pro lékařské profesionály In: 

sukl.cz [Prezentace Powerpoint]. 
110 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 540/2000, ze dne 30.3.2001. 
111 ČERMÁK, op. cit. 92,s. 28. 
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K superlativní reklamě se vyjadřoval i Vrchní soud, který zdůraznil, že takováto reklama 

je zcela závislá na konkrétních okolnostech svého užití a vždy je třeba, aby adresáta 

nenechala na pochybách, že se jedná o určitý typ nadsázky, neboť nelze předpokládat, 

že se jedná o tvrzení odpovídající skutečnosti.112  

Pro ilustraci uvádím příklad rozhodnutí týkající se zakázané superlativní reklamy, kterým 

SÚKL rozhodl ve věci antikoncepčního přípravku Chloe společnosti Zentiva Group a.s. 

Společnost v roce 2012 distribuovala 2000 ks letáků, na nichž bylo uvedeno, že se jedná 

o „Antikoncepce s nejvýraznějším antiandrogenním efektem“, avšak v souhrnu údajů 

o přípravku (dále také „SPC“)113 v sekci terapeutická indikace bylo napsáno, že jde o lék 

na androgen-dependentní onemocnění. Účinky perorálního kontraceptiva byly pouze 

druhotné, přičemž nebylo doporučeno pouze za tímto účelem lék užívat. 

Přesto,že pro odborníka muselo být zřejmé, že se jedná o nadsázku v souvislosti 

se spektrem terapeutické indikace, 114  SÚKL farmaceutické společnosti udělil pokutu 

100 000 Kča uložil povinnost uhradit náklady řízení.  

Závěrem bych ráda poznamenala, že přesto, že reklama na HLP jejichž výdej je vázán 

na lékařský předpis může být cílena pouze na odborníky, kteří by měli být schopni určitou 

nadsázku vnímat, je zde velmi tenká hranice mezi porušením jiných ustanovení právní 

regulace. Domnívám se proto, že pro farmaceutickou společnost je užití superlativní 

reklamy velmi riskantní a pokud je to možné, měla by se užití superlativním frázím 

vyhnout. 

3.5 Reklama nekomerční  povahy 

Posledním podtypem a specifickým případem reklamy je reklama nekomerční povahy, 

neboli nekomerční reklama. Jde o takové oznámení, předvedení či prezentace výrobků 

nebo služeb, resp. přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, 

dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP, které nemá za cíl podporu podnikatelské 

činnosti.115  

 

                                                   
112 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 178/2002, ze dne 4.11.2003. 
113 Souhrn údajů o (léčivém) přípravku, povinný soubor informací, které musí výrobce, resp. distributor, poskytovat 

spolu s léčivem. 
114 VAVREČKA, Jan, Srovnávací reklama humánních léčivých přípravků včetně srovnávání v ceně, doplatcích a výši 

úhrady. In: elaw.cz [online].  
115 HAJN, Petr, Nekomerční reklama a právo. Právní rozhledy. 2002, č. 6, s. 260. 
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Jedním z příkladů takové reklamy může být reklama SÚKL na zvýšení počtu hlášení 

na nežádoucí účinky léčivých přípravků. 116  Součástí kampaně byly letáčky ve tvaru 

pohlednice obsahující krátkou informaci SÚKL o farmakovigilanci na zadní straně 

a na přední straně byl vtipný obrázek s tématikou nežádoucích účinků. Tyto letáčky byly 

rozdávány lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, přičemž s distribucí pomáhali 

i obchodní reprezentanti některých farmaceutických společností.  

Přesto, že §5 odst. 1 písm. a) ZORR stanovuje, že za reklamu na HLP se považují také 

návštěvy obchodních zástupců s HLP u osob oprávněných je předepisovat, dodávat nebo 

vydávat, nikde není nestanoveno, že by veškerá aktivita obchodních reprezentantů byla 

promoční aktivitou. A contrario lze tedy dovodit, že pokud obchodní reprezentant nejedná 

v úmyslu podpořit předepisování, dodávání, prodej nebo výdej spotřeby HLP, o reklamu 

na HLP se nejedná.  

Ustanovení § 5 odst. 2 ZORR navíc explicitně říká, že na co se ustanovení ZORR 

nevztahují, a to na korespondenci nutnou k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní 

HLP a případné doprovodné materiály nereklamní povahy a dále na oznámení, upozornění 

a poskytnutí informací, týkajících se například změn balení, varování před nežádoucími 

účinky HLP. 

V souvislosti s tímto příkladem je nutno doplnit, byť se jedná o veřejnoprávní úpravu, že 

SÚKL vydal pokyn, podle kterého se má postupovat pří šíření farmakovigilančních 

dokumentů lékařům. Tento pokyn je s platností od 25.4.2014 PHV-7 vymezující 

požadavky SÚKL k vytváření, obsahu a distribuci edukačních materiálů určených 

pro zdravotnické pracovníky a pacienty. 

3.6 Právní prostředky ochrany a sankce 

Právní prostředky ochrany a sankce při porušení ustanoveních o nekalé soutěži, klamavé 

a srovnávací reklamě vychazí z obecné zásady soukromého práva, a to je rovnost 

subjektů. 

Aktivně legitimované ke všem nárokům z titulu nekalé soutěže jsou přiznány osobám,117 

jejichž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, především potom 

soutěžitelům, příležitostním soutěžitelům a zákazníkům, vůči kterým bylo jednání 

v rozporu s dobrými mravy soutěže zaměřeno a jimž mohlo způsobit újmu. 

                                                   
116 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Nežádoucí účinky léčiv In: sukl.cz [online].  
117 Ustanovení § 2988 OZ. 

http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11398/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25232988
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Naproti němu bude stát v právních sporech z nekalé soutěže rušitel, osoba pasivně 

legitimovaná. Podle Hajna jím bude „každý, kdo se tím či oním způsobem podílí 

na hospodářské soutěži a určitým způsobem porušuje pravidla soutěžního pořádku.“118 

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli 

požadovat, aby mu byla uložena povinnost se především určitého jednání zdržet. 

Toto se uplatní zejména k jednání, které již bylo uskutečněno a existuje nebezpečí 

budoucího opakování. Totéž přitom platí také pro jednání, které se zatím připravuje, 

ale je pravděpodobné, že bude uskutečněno. 

Dále je možno se domáhat odstranění závadného stavu. Tím se nemyslí pouze likvidaci 

soutěžních opatření, ale i možné stanovení povinnosti předmětná reklamní tvrzení doplnit, 

a tím odstranit jejich klamavost nebo jiný protiprávní charakter.  

Další možností obrany proti rušiteli je možnost požadovat poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění, nahradu škody, či vydání bezdůvodné obohacení. 119  Nejsou však 

vyloučena ani svépomocná opatření podle § 14 OZ.  

Je nutno uvést, že „uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo 

aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo 

v § 2987,“120 je to rušitel, kdo musí prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. V případě 

náhrady škody je potom třeba rušitelem prokázat, že škoda nevznikla nekalou soutěží. 

  

                                                   
HAJN, Petr. §2988. In: Švestka, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek IV, 

(§2988) [Systém ASPI]. 
119 Ustanovení § 2988 OZ. 
120 Tamtéž. 
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4 Veřejnoprávní úprava regulace reklamy 

Oproti soukromoprávní úpravě popsané v předchozí kapitole je pro veřejnoprávní úpravu 

typické, že právní vztahy vznikají, mění se nebo zanikají právním aktem orgánu veřejné 

moci, jež je v tomto vztahu nadřazen nad ostatní subjekty práva, a to především tím, 

že se zde uplatňuje tzv. předpoklad správnosti správních aktů a účinky nastávají nezávisle 

na vůli adresátů. 

Prameny práva, které v tomto směru obecně upravují regulaci reklamy jsou ZORR, dále 

zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele, 

tiskový zákon a trestní zákoník. Nepřímo je potom tato reklama upravena i v zákoně 

o léčivech, zákoně o ochraně hospodářské soutěže či v trestním zákoníku.  

Vzhledem k zaměření práce na regulaci reklamy na HLP zaměřené na odborníky se práce 

dále věnuje především ZORR, který je pro tuto oblast stěžejním právním předpisem, 

a ostatní právní předpisy zmiňuje pouze, pokud je zde přímá souvislost s tímto předpisem. 

4.1 Požadavky na obsah reklamy  

Základní požadavky na obsah reklamy na HLP zaměřené na odborníky jsou uvedeny 

v §5b odst. 2 písm. a) ZORR. Ten stanovuje, že reklama na HLP zaměřená na odborníka 

musí obsahovat „přesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující 

odborníkům vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě humánního léčivého 

přípravku. Údaje převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku musí být přesně 

reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj.“  

K tomu je třeba respektovat i požadavky kladené na reklamu na léčiva obecně 

v § 5 ZORR, a tedy, že „jakékoliv informace obsažené v reklamě na humánní léčivý 

přípravek musí odpovídat údajům uvedeným v souhrnu údajů tohoto přípravku“ 121 

a že „reklama na humánní léčivý přípravek musí podporovat jeho racionální používání 

objektivním představením tohoto přípravku bez přehánění jeho vlastností“ 122 . 

Specifičtěji je povinnost souladu SPC 123  a reklamních informací upravena 

v § 5b odst. 2 písm. d) ZORR. 

 

                                                   
121 Ustanovení § 5 odst. 4 ZORR. 
122 Ustanovení § 5 odst. 5 ZORR. 
123 Na základě SPC se připravuje i příbalový leták, který musí být srozumitelný, snadno čitelný a v souladu s SPC. 
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Tyto požadavky přitom v praxi bývají často zdrojem problémů a obvykle souvisí 

s případnou klamavostí reklamního materiálu. K takovému jednání by mohlo dojít 

například pokud šiřitel reklamy sice bude uvádět veškeré informace, které jsou v souladu 

s SPC, avšak již opomene zmínit základní informaci tam uvedenou, která již tak pozitivně 

pro daný léčivý přípravek nevyznívá.124  

K uvedeným požadavkům se vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie ve věci 

C-249/09 – Novo Nordisk ze dne dne 5.5.2011, kde judikoval že informace o léčivých 

přípravcích „zaprvé nesmí být klamavé a musí podporovat účelné používání léčivého 

přípravku tím, že ho představují objektivně a bez přehánění jeho vlastností, a zadruhé 

musí být přesné, aktuální, ověřitelné a dostatečně úplné, aby si příjemce mohl vytvořit 

vlastní názor na léčebnou hodnotu daného léčivého přípravku. Konečně citace, tabulky i 

jiná vyobrazení převzaté z lékařských časopisů nebo vědeckých prací musí být jasně 

označeny a jejich zdroje musí být přesně citovány, aby o nich byl zdravotnický pracovník 

informován a mohl je ověřit.“ 

Soud dvůr EU dále doplnil, že uvedené požadavky slouží k naplnění cílů stanovených 

v bodě 47 odůvodnění směrnice o HLP, tedy především k informovaní odborníků, přičemž 

je respektováno, že tyto osoby oproti široké veřejnosti mají hlubší vědecké znalosti, a je 

tak možné jim poskytovat více odborných informací. Vyjádřil dále požadavek, že je třeba, 

aby tyto náležitosti reklama splňovala kumulativně po celou dobu existence takové 

reklamy. 125  Toto reflektuje i praxe SÚKL. 126  Příkladem, 

kdy by tato podmínka nebyla splněna, je např. umístění SPC na zadní straně nálepky, 

kdy po nalepení obsah zmizí.127 

65 % sankcí je přitom SÚKL uděleno právě pro nesoulad údajů v reklamě se souhrnem 

údajů o přípravku.128 Jedním z příkladů, kdy došlo k porušení §5b odst. 2 písm. c) ZORR, 

byl v případě společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o., která jako 

zadavatel reklamy na léčivý humánní přípravek Instanyl zaměřené na odborníky uvedla 

hned v názvuv propagační brožuře tvrzení, že „Instanyl – jako první léčí průlomovou 

bolest v průběhu minut.“129 

                                                   
124 BÍBA, ŽAMBOCH, op. cit. sub. 52, s. 602. 
125 Rozsudek Soudního dvora C 249/09 ve věci Novo Nordisk, ze dne 5.5.2011. 
126 VALICOVÁ, op. cit. sub 109. 
127 INFOLISTY. Reklama na léky II. In: olecich.cz [online]. 
128. VALICOVÁ, op. cit. sub 109. 
129 Rozhodnut SÚKL sp.zn. sukls20903/2012, ze dne 8.4.2015. 
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Takové tvrzení SÚKL shledal závadné z důvodu, že V ČR byl tou dobou řádně 

registrován na stejnou indikaci, tj. pro dospělé pacienty k léčbě průlomové bolesti, léčivý 

přípravek Lunaldin. Podle SÚKL bylo navíc toto tvrzení natolik generalizované, že „zcela 

jasně hovoří o celé skupině léčivých přípravků, společnost Takeda tak neuspěla 

s tvrzením, že se jednalo o „první a jediný slizniční fentanylem specifiky indikovaný 

k léčbě průlomové bolesti.“130 

4.1.1 Praktický problém SPC 

Specifickým požadavkem na reklamu na HLP zaměřené na odborníka dále stanovuje 

§5b odst. 2 písm. c) ZORR, kde je uvedeno, že taková reklama musí obsahovat základní 

informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně data schválení nebo 

poslední revize.  

Za základní informace jsou potom považovány především název léčivého přípravku tak, 

jak je uveden v rozhodnutí o registraci, složení léčivého přípravku, jméno a adresu držitele 

rozhodnutí o registraci, indikace, dávkování a způsob užívání pro jednotlivé indikace, 

kontraindikace, významné interakce, hlavní nežádoucí účinky, upozornění, zvláštní 

požadavky na podmínky uchovávání. 

Výše uvedené však neznamená, že nelze uvádět nic jiného, než jsou informace v SPC, 

případně z něj odvoditelné. V tomto smyslu se vyjádřil i Soudní dvůr EU 

ve svém rozsudku ve věci Novo Nordisk, kdy zhodnotil, že „reklama může obsahovat 

doplňující tvrzení za podmínky, že tato tvrzení potvrzují údaje uvedené v SPC nebo je 

zpřísňují, přičemž jsou s nimi slučitelná a nezkreslují je.“ Toto rozhodnutí reflektuje 

i SÚKL ve svém ÚST-27. 

Příkladem z praxe, kdy došlo k porušení tohoto ustanovení, je rozhodnutí SÚKL 

sp.zn. sukl s20903/2012. V tomto případě společnost Takeda Pharmaceuticals Czech 

Republic, s.r.o. jako zadavatel reklamy na HLP Instanyl v reklamní brožuře uvedla, 

že „Krátkodobý účinek (56 minut) minimalizuje vystavení pacienta vysokým dávkám 

opioidů.“ Tímto jednáním však podle SÚKL porušila ustanovení § 5 odst. 4 ZORR 

a dopustila se tak správního deliktu podle § 8a odst. 2 písm. g) ZORR, neboť toto tvrzení 

není v souladu s SPC. V SPC totiž není vůbec uvedeno, jaká je doba trvání analgetického 

účinku předmětného léčivého přípravku, ani v něm není uveden žádný údaj, který by mohl 

být takovým tvrzením potvrzen či zpřesněn.  

                                                   
130 Tamtéž. 



43 

 

4.1.2 Povinnost předat SPC odborníkovi 

Váha, kterou zákonodárce klade na SPC je patrná i z ustanovení týkající se obchodních 

zástupců, když je jim v § 5b odst. 3 ZORR uložena povinnost při každé návštěvě 

provedené za účelem reklamy na HLP předat navštívenému odborníkovi souhrn údajů 

o každém HLP, který je předmětem reklamy. 131 

V praxi však toto ustanovení může způsobovat drobné problémy, neboť zákon explicitně 

užívá pojmu „předat.“ Vhodné by se proto jevilo do § 5b odst. 3 ZORR doplnit i možnost 

pouhého zpřístupnění SPC. Důvodem je především zohlednění možnosti praktického 

využití nových technologií. Podle Patrika Kastnera 132  by se přitom jednalo spíše 

o technické, zpřesňující, doplnění. Již dnes je totiž možné výkladem dojít k tomu, 

že informace může být předána jak fyzicky, tak elektronicky či ústně. Dokladem toho jsou 

i výrazy, které jsou součastí běžného jazyka, jako jsou např. „předat informaci“ či „předat 

zkušenosti“. 

V tomto kontextu je třeba mínit, že i samotná směrnice o HLP v čl. 93 odst. 2 uvádí, že 

“při každé návštěvě musí obchodní zástupci pro léčivé přípravky dát nebo zpřístupnit 

navštíveným osobám souhrny údajů o přípravku pro každý léčivý přípravek, který nabízejí, 

společně s údajem o ceně a podmínkách úhrady podle čl. 91 odst. 1, pokud to dovolují 

právní předpisy členského státu.” 

4.1.3 Informace o způsobu hrazení humánních léčivých přípravků 

Obdobně jako u SPC zákon o regulaci reklamy klade velký důraz na informovanost 

odborníků o způsobu hrazení léčivého přípravku z veřejného pojištění, jak stanovuje 

§ 5b odst. 2 písm. b) ZORR.  

Přestože povinnost informovat odborníka o způsobu hrazení HLP považuji za velmi 

vhodnou a efektivní, neboť v sobě mimo jiné zahrnuje i povinnost informovat o 

preskripčním a indikačním omezení,133 je třeba v této souvislosti upozornit na jistá úskalí. 

Tímto problémem je možná ekonomická motivace k preskripci, přesněji řečeno, převážení 

ekonomických důvodů, ať již jde o nulový doplatek pro pacienta anebo osobní finanční 

prospěch odborníka plynoucí mu z možných ujednání s pojišťovnami či farmaceutickými 

společnostmi. S tím přímo souvisí problematika pozitivních listů rozebrána v kapitole 5. 

                                                   
131 NOVÁKOVÁ, JANDOVÁ op. cit. sub 1, s. 79. 
132  Interview s Patrikem Kastnerem, advokátem v advokátní kanceláři Kastner&Pieš, Praha 3.6.2016. 
133 MAREČKOVÁ, Jana. Co znamená preskripční omezení „E“. In: tribune.cz [online].   
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4.1.4 Racionální užívání léčiv  

S výše uvedeným přímo souvisí i racionální užívání léčiv spojené nejen s množstvím 

předepisovaných léčiv, ale i s možností odborníka vytvořit si vlastní názor o terapeutické 

hodnotě léčivého přípravku. 

Z UST-27 je možno dovodit, že racionální předepisování léčiv lze chápat jako preskripci, 

která nesměřuje ke zbytečnému nadužívání přípravku, které je např. postaveno 

na množství zakoupených balení HLP. 

Oproti tomu Veřejná zdravotní pojišťovna se v souvislosti s pozitivními listy vyjádřila 

v tom smyslu, že za racionální preskripci považuje takové předepisování, které nejvíce 

šetří systému, tedy předepisování přípravků uvedených na pozitivních listech. Více k této 

problematice je uvedeno v kapitole 6. 

Podle mého názoru racionální užívání léčivých přípravků souvisí také se zvážením 

terapeutických vlastností léčivých přípravků. I proto §5b odst. 2 písm. a) ZORR podle mě 

stanovuje, že reklama na HLP zaměřená na odborníka musí obsahovat „přesné, aktuální, 

prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům vytvořit si vlastní názor o 

terapeutické hodnotě“ HLP. 

4.1.5 Návrh změny znění ZORR 

Přesto, že zákonodárce výše uvedené požadavky rozdělil, myslím si, že by bylo vhodnější 

odst. 2 § 5b ZORR formulovat o něco lépe, neboť informace, které musejí být uvedeny 

v reklamě podle § 5b odst. 2 písm. b), c) a d) ZORR, nejsou nic jiného, než pouhá 

specifikace písm. a) téhož ustanovení. Při zohlednění obecných požadavků §5 odst. 4 

ZORR a § 5 odst. 5 ZORR je podle mého logické, že základní informace podle SPC 

i informace o způsobu výdeje HLP podle rozhodnutí o registraci a informace o způsobu 

hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění musejí vždy naplňovat i požadavek 

§ 5b odst. 2 písm. a), a tedy, že musí být podány jako „informace přesné, aktuální, 

prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům vytvořit si vlastní názor 

o terapeutické hodnotě“ HLP. V opačném případě by se totiž podle mého názoru mohlo 

jednat o klamavou reklamu. 
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Na základě uvedeného si tedy dovoluji navrhnout možnou změnu ustanovení §5b odst. 2.  

(2) Reklama podle odstavce 1 musí odborníkovi umožnit vytvořit si vlastní názor 

o terapeutické hodnotě humánního léčivého přípravku, a musí tak obsahovat přesné, 

aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje, zejména potom musí obsahovat 

a) základní informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně data 

schválení nebo poslední revize, 

b) informaci o způsobu výdeje humánního léčivého přípravku podle rozhodnutí 

o registraci, 

c) informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro reklamu na humánní léčivé přípravky, u kterých 

nebyla v rámci registračního řízení posuzována účinnost15a). Pro obsah reklamy zaměřené 

na odborníky na tyto přípravky platí § 5a odst. 6. 

Informaci o využívání odborných zdrojů bych naopak uvedla do obecného §5 ZORR, 

neboť se domnívám, že toto by mělo být aplikováno vždy, tedy i na reklamu zaměřenou 

na širokou veřejnost, protože z odborných publikací nemusí být čerpáno pouze 

u přípravků vázaných na lékařský předpis. 

Navrhuji tedy přidat do § 5 ZORR odstavec 6, který by zněl „Je-li u reklamy na humánní 

léčivý přípravek využito údajů převzatých z odborných publikací nebo z odborného tisku, 

musí být takové informace přesně reprodukovány a musí být vždy uveden jejich zdroj.“ 

4.2 Požadavky na prostředky šíření reklamy 

4.2.1 Obchodní zástupci 

Obchodní zástupce, reprezentant, je prostředníkem farmaceutické společnosti, 

kterému jí byly předány všechny potřebné informace a který pro tento způsob 

reprezentování získal odpovídající kvalifikaci. Návštěva obchodního zástupce 

je považována za reklamu spočívající v osobní prezentaci vlastností léčivých přípravků. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#f1592534
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Činnost obchodních zástupců upravuje rovněž směrnice o HLP. Ta požaduje, 

aby obchodní zástupci byli řádně vyškoleni a měli dostatečné odborné znalosti, aby bylo 

zajištěno, že poskytují přesné a co nejúplnější informace o propagovaných přípravcích.134 

V českém právu je tato činnost regulována především v § 5 ZOOR a v § 5b ZORR. 

Všichni obchodní zástupci tak při každé návštěvě odborníka provedené za účelem reklamy 

LP musejí lékaři předat nejen SPC ke každému léčivému přípravku, který je předmětem 

reklamy, a informaci o způsobu jeho hrazení, ale všechny informace také musejí 

odpovídat údajům uvedeným v SPC a celé jednání obchodního reprezentanta musí být 

vedeno tak, aby se jednalo o objektivní představení daného přípravku a podporovalo jeho 

racionální používání. Přitom však musí být dbáno na to, aby takto poskytnuté údaje 

umožnily odborníkům vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě daného HLP. Může 

přitom odborníkovi poskytnout i marketingové materiály, jsou-li naplněny předchozí 

předpoklady.135 

Dále zákon o regulaci reklamy obchodnímu zástupci stanovuje povinnost “bez zbytečného 

odkladu předávat příslušnému držiteli rozhodnutí o registraci17a) informace o významných 

skutečnostech, o kterých se při výkonu své činnosti dozví, týkajících se použití léčivého 

přípravku, pro který provádí reklamu, a to zejména o všech nežádoucích účincích 

jemu ohlášených navštívenými osobami.“136  

Přes nezastupitelnou roli obchodníhc zástupců však v minulosti byly snahy aktivity 

obchodních zástupců, zásadně omezit. Návrh tehdejšího ministra zdravotnictví Leoše 

Hegera z roku 2002 obsahoval ustanovení, které zakazovalo obchodním zástupcům 

návštěvy u osob oprávněných léčivé přípravky předepisovat v jejich ordinační době.137 

Takovýto návrh považuji za velmi nešťastný, plynoucí z nepochopení činnosti obchodního 

zástupce, který zdaleka nejedná s lékaři během návštěvy v ordinaci pouze za účelem 

reklamy, ale v mnoha ohledech je mu partnerem. Obchodní  zástupci tak plní i funkci 

zprostředkování vzájemné, pro obě strany velmi potřebné, spolupráce 

mezi farmaceutickým průmyslem a odborníky obecně. 

 

                                                   
134 BÍBA, ŽAMBOCH, op. cit. sub 52, s. 601. 
135 UST - 27 verze 3. 
136 Ustanovení § 5b odst. 3 ZORR. 
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V souvislosti s tímto návrhem novely se však ukázal jako velmi efektivní samoregulační 

princip, a to konkrétně vznik projektu certifikace obchodních reprezentantů v základech 

farmakologie, farmaceutického práva a etiky samotným farmaceutickým průmyslem 

s cílem zvýšení úrovně zprostředkovávání inrfomací o léčivých přípravcích za dodržení 

všech zákonných i samoregulačních principů.138  Je to totiž právě činnost obchodních 

zástupců, na základě které je farmaceutický průmysl poté veřejností hodnocen. 

V roce 2013 tak Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v souladu s konceptem 

seberegulace spustila projekt Certifikace farmaceutických reprezentantů. V roce 2015 

svou certifikaci spustila i Česká asociace farmaceutických firem.139  O tom, že tato aktivita 

má smysl, svědčí i skutečnost, že projekt Asociace inovativního farmaceutického průmysl 

získal záštitu ministra zdravotnictví Martina Holcáta.140  

Obdobný projekt, kdy průmysl sám reguluje činnost svých reprezentantů,  není v Evropě 

ojedinělý. Velké Británii provádí obdobnou činnost tamní asociace ABPI.141 

4.2.2 Komunikační prostředky šíření reklamy 

V obecné rovině jsou za komunikační prostředky, podle § 1 odst. 3 ZORR, považovány 

média umožňující přenášení informací reklamního charakteru, přičemž je tento pojem 

nutno chápat co nejšířeji.142 Zejména se jedná o audiovizuální produkce, periodický tisk, 

neperiodické publikace, plakáty a letáky, počítačové sítě. 143  Sám SÚKL 

k tomuto demonstrativnímu výčtu doplňuje i marketingové studie, tiskové zprávy, reprinty 

v odborných časopisech a internetové stránky.144 

V případě reklamy na HLP zaměřené na odborníka je dále kladen důraz na odborný obsah 

těchto médií, neboť takováto reklama může být šířena pouze komunikačními prostředky, 

které jsou určené převážně odborníkům, což v nich musí být vyznačeno 145  a musí 

z nich být patrné, že nejsou cíleny na širokou veřejnosti.146  

                                                   
138  BUSINESS-LIFE. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v boji se situací ve zdravotnictví. In: 

business-life.cz [online]. 
139 TISKOVÁ ZPRÁVA ČAFF. Generické firmy mají přísný Etický kodex a podporují transparentní spolupráci. In: 

zdravi.euro.cz [online]. 
140 AIFP. Ministr zdravotnictví převzal záštitu nad projektem certifikace reprezentantů. In: aifp.cz [online]. 
141 Regulating Medicines And Medicinal Devices. The Blue Guide, Advertising and Promotional of Medicines in the 

UK. In: gov.uk [online]. 
142 NOVÁKOVÁ, JANDOVÁ op. cit. sub 1, s. 17. 
143 Ustanovení § 1 odst. 3 ZORR.  
144 VALICOVÁ, op. cit. sub 109. 
145 Ustanovení § 5b odst. 1 ZORR. 
146 ČUPKA Jozef. Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky. Practicus. 2009, č. 5, s. 47. 
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Mezi takové prostředky by se dal zařadit např. Časopis lékařů českých či časopis Odborný 

lékař. Stejně tak by však za takové médium mohly být považovány audiovizuální odborné 

přednášky či filmy připravované odbornými společnostmi či pacientskými 

organizacemi.147 

Při výkladu pojmu „veřejně šíří“ přitom není rozhodné, zda je reklama na léčivé přípravky 

vydávané pouze na lékařský předpis obsažena v prostředku určeném převážně 

pro odborníky, pokud je dostupná na místě veřejně přístupném. Příkladem takovéto 

protizákonné propagace jsou např.  letáky o přípravcích vydávaných pouze na lékařský 

předpis v čekárnách před ordinacemi lékařů.148 

Za veřejné šíření by se přitom dalo považovat i např. předávání letáčků odborníkovi 

v jeho ordinaci, pokud by však bylo takto rozdáváno větší množství stejného materiálu 

více odborníkům. 

Vzhledem k tomu, že k mnoha periodickým i neperiodickým publikacím, stejně jako 

i k dalším mediím šířícím reklamu je možné se dostat online, je problematice šíření 

reklamy zaměřené na odborníka skrze internet věnována zvláštní pozornost. 

Šíření informací o HLP, které jsou vydávány na lékařský předpis, je na internetu 

povoleno. Taková reklama však má svá omezení.149 Prvním z nich je, že tyto reklamní 

informace musejí být přístupné pouze tomu, kdo si je sám vyhledá. Není tedy možné, 

aby byly na místě přístupném veřejnosti umístěné odkazy na reklamu na HLP vázaný 

pouze na lékařský předpis. V praxi potom není rozhodující, kolik lidí nedovolenou 

reklamu skutečně vidělo, ale kolik osob se s obsahem takové reklamy seznámit mohlo.150  

Současně je třeba zabezpečit, aby je navštěvovali převážně odborníci. To se v praxi, 

na doporučení SÚKL,151 děje prostřednictvím dialogového okna, kde je nutno potvrdit, 

že daná osoba je odborníkem a že se se zákonnou definicí tohoto pojmu seznámila. 

Vzhledem k tomu, že se může stát, že přístup k takovéto reklamě přeci jen získá 

i neodborník, je nutné na stránkách uvádět i varování před neodborným užitím.  

 

                                                   
147 PĚŠINA Jiří. Moje Medicína. In: mammahelp.cz [online]. 
148 ČUPKA, op. cit. sub 146, s. 48. 
149 UST – 27 verze 3. 
150 INFOLISTY. Reklama na léky II. In: olecich.cz [online]. 
151 UST - 27 verze 3. 
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Výše uvedená problematika byla řešena i Nejvyšším správním soudem 152  v případě 

přípravku Lindaxa společnosti Zentiva a.s. Z webových stránek www.linda-linie.cz určené 

pro širokou veřejnost bylo možno se dostat nijak nezabezpečenou cestou k zakázané 

reklamě přípravek Lindaxa, a to i přesto, že jej lze vydávat pouze na lékařský předpis. 

Společnosti Zentiva a.s. tak byla uložena sankce ve výši 120 000 Kč. 

4.3 Dary, pohoštění a sponsoring 

Zákon o regulaci reklamy ve svém § 5 odst. 1 označuje za reklamu „podporu 

předepisování, výdeje a prodeje humánních léčivých přípravků pomocí daru, 

spotřebitelské soutěže a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční 

či věcné odměny”, stejně jako “sponzorování setkání konaných za účelem podpory 

předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků 

a navštěvovaných odborníky” a “sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků 

a úhrada nákladů na cestovné a ubytování souvisejících s jejich účastí”. 

Tento typ reklamy, tedy poskytování darů a pohohoštění odborníkům, stejně jako jejich 

sponsoringu, je podle mého názoru jedním z hlavních důvodů, pro které je spolupráce 

mezi nimi a farmaceutickým průmyslem vnímána veřejností negativně. Sám SÚKL 

ve jednom ze svých rozhodnutí 153  uvádí, že se jedná o významná ustanovení ZORR 

stanovující jednu ze základních podmínek regulace reklamy na HLP zaměřené 

na odborníka. O důležitosti těchto ustanovení svědčí i skutečnost, že této problematice je 

věnován samostatný pokyn SÚKL, konkrétně ÚST – 16. 

4.3.1 Dary a jiný prospěch 

Zakladními předpoklady, za kterých je možno odborníkovi za účelem podpory 

předepisování, výdeje a prodeje HLP, poskytovat dary nebo jiný prospěch154 jsou nepatrná 

hodnota a vztah k vykonávané odborné činnosti, přičemž obě podmínky musejí být 

splněny současně. Jiným prospěchem je nabídka nebo příslib jakéhokoli prospěchu 

nebo finanční či věcné odměny.155 

To, co se nepatrnou hodnou myslí sice zákon o regulaci reklamy nekonkretizuje, avšak 

v metodickém pokynu ÚST-27 je možno zjistit, že SÚKL za takovouto hodnotu považuje 

částku do 1 500 Kč, přičemž se jedná o souhrnou sumu všech darů i jiného prospěchu 

                                                   
152 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne. 4.11. 2009, sp.zn.. 9 As 25/2009. 
153 Příkaz SÚKL sp.zn. sukls190680/2013 ze dne 5.11.2013. 
154 Pro srovnání, směrnice o HLP v čl. 94 odst. 1 hovoří pouze o věcném prospěchu. 
155 ÚST – 27 verze 3. 
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v průběhu jednoho roku, kterou odborníkovi poskytl konkrétní dárce.156 SÚKL přitom 

připouští, že daná částka se v rozhodovací praxi může podle okolností případ od případu 

lišit 157  a rozhodujícím faktorem bude, zda takto poskytnutá hodnota je dostatečným 

stimulem proto, aby ovlivnila v konkrétní situaci objektivitu konkrétního odborníka 

při preskripci nebo při výdeji HLP.158 

Pro představu, jakým způsobem hodnotu daru SÚKL vypočítá lze uvést příklad 

z rozhodnutí  sp.zn. sukls84721/2012. Pro výpočet hodnoty poskytovaných darů bylo 

užito nejnižší ceny výrobků v internetových obchodech z daného roku, a to i přesto, že jak 

sám SÚKL v rozhodnutí konstatuje, „ceny zboží v internetových obchodech jsou obecně 

nižší než cena zboží v maloobchodní síti.“ 

Kromě toho, že zákon o regulaci reklamy zakazuje poskytovat, slibovat nebo nabízet 

zákaz dary a jiný prospěch, nesplňují-li výše uvedené podmínky, v souvislosti s reklamou 

na HLP odborníkovi, stanovuje se, že takové výhody nesmějí odborníci přijímat 

a ani vyžadovat.159 V opačném případě jim hrozí sankce až 100 000 Kč. V případě osoby 

tyto výhody nabízející, slibující či poskytující však sankce může dosáhnout výše 

až 2 000 000 Kč.160 

Přesto, že zákon upravuje darování odborníkům, současné znění zákona o regulaci 

reklamy nelimituje poskytování darů a jiného prospěchu zdravotnických zařízením. 

V § 8a odst. 4 písm. c) ZORR je sice stanoveno, že právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se dopustí správního deliktu, pokud „vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou 

na HLP výhody, které jsou zakázané podle § 5b odst. 4 nebo které jsou v rozporu s § 5b 

odst. 5” ZORR, avšak aby takové jednání bylo postihnuto, muselo by být podle mého 

názoru prokázáno, že se ve skutečnosti jedná o výhodu, jejíž příjemce má být v konečném 

důsledku odborník a právnická osoba je pouhým prostředníkem.161     

Oproti již zmiňovanému přelomovému rozhodnutí SÚKL se tak nedomnívám, že dané 

saknční ustanovení dělá z lékárny nebo nemocnice odborníka, ale pouze se snaží zabránit 

nepřímému darování odborníkům. Tento názor navíc lze dovodit i z důvodové zprávy, 

který jako důvod vzniku tohoto ustanovení k dřívější odpovědnosti pouze fyzické osoby 

                                                   
156 KASTNER, Patrik. Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky. Zdravotnické právo v praxi. 2005, 

č. 1, s. 37. 
157 UST – 16 verze 1. 
158 BÍBA, ŽAMBOCH, op. cit. sub 52, s. 601. 
159 WINTER 2007, op. cit. sub 47, s. 159. 
160 ÚST – 16 verze 1. 
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http://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42721/1/ASPI%253A/40/1995%20Sb.%25235b.5
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udává odtranění nevyváženosti úpravy s ohledem na to, že „tento nedostatek zřejmě 

přispěl k využívání fyzických osob sponzorem jakožto prostředníků a návrh novely zákona 

společně s rozšířením vymezení sponzora a sponzorství tak patřičným způsobem reaguje 

na tento stav.“162 

Druhou podmínkou je, aby dary nebo jiný prospěch měl vztah k výkonu odborné činnosti 

odborníka. Sám SÚKL tento pojem v ÚST–16 vymezuje pouze demonstrativním výčtem 

s tím, že „nelze spolehlivě říci, které dary mají vztah k vykonávané odborné činnosti 

odborníka. Zejména se tak bude jednat o odbornou literaturu, kancelářské potřeby nebo 

odbnorné pomůcky.  

V rozhodnutí sp.zn. sukls84721/2010 ze dne 8.7.2010 a v příkaze sp. zn. sukl190680/2013 

nicméně SUKL upřesňuje, co se za vztah k odborné činnosti považovat nebude. V prvním 

rozhodnutí byly jako odměny nesouvisející s odborným výkonem odborníka Státním 

ústavem označeny kávovary, sendvičovače, odštavnovače a mikrovlná trouba apod.  

Ve druhém případě SÚKL vymezil jako formu prospěchu nesouvisejícího s odbornou 

činností zúčastněných osob, přitom ale způsobilou ovlivnit preskripční jednání lékařů, 

také „pěvecké vystoupení Lenky Filipové moderované paní Veronikou Hatala na akci 

s účastí odborníků.“  

4.3.2 Sponzorování kongresů, odborníků a pohoštění 

Další velmi citlivou oblastí regulace reklamy, vedle poskytování darů a jiného prospěchu, 

je také sponsorování odborníků výrobci a distributory. Za reklamu se tak považuje 

i „sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo 

spotřeby humánních léčivých přípravků a navštěvovaných odborníky“ a „sponzorování 

vědeckých kongresů s účastí odborníků aúhrada nákladů na cestovné a ubytování 

souvisejících s jejich účastí.“163 

I přes výše uvedené typy sponsoringu bude za reklamu považováno i jakékoliv 

sponzorování, tj. „příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, 

poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora.“ 164  SÚKL ve svém pokynu ÚST-16 

                                                   
162 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon 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, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
163 NOVÁKOVÁ, JANDOVÁ op. cit. sub 1, s. 18.  
164 Ustanovení § 1 odst. 3 ZORR. 
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explicitně uvádí, že poskytování sponzorského příspěvku lze vnímat jako „pobídku,“ 

a proto se na něj ustanovenní § 5, 5a a 5b ZORR budou vztahovat.   

Z uvedeného tedy podle mého lze dovodit, že zákonodárce sponsoring, ať již podle 

§1 odst. 3 ZORR nebo §5 ZORR jako takový nezakazuje, naopak. Pouze jej považuje za 

reklamu, pokud jsou dané aktivity konané jako „podpora předepisování, prodeje, výdeje 

nebo spotřeby humánních léčivých přípravků.“ 165  Těm poté ZORR stanovuje bližší 

podmínky.166  

Zde je od sebe nutno odlišit pojmy vědecký kongres podle § 5 odst. 1 písm. e) ZORR 

a „reklamní“ setkání odborníků podle § 5 odst. 1 písm. d) ZORR. Hlavním rozdílem je, 

dle názoru SÚKL vyjádřeném v pokynu ÚST-16, že u vědeckého kongresu jsou 

poskytovány především odborné informace nebo odborné vzdělávání účastníků bez cíle 

podpořit předepisování, dodávání, prodej, výdej nebo spotřebu HLP. Zákonodárce 

tak rozlišuje i možnosti rozsahu sponzorování těchto dvou akcí. 

V případě vědeckého kongresu účastnícím se odborníkům mohou být hrazeny náklady 

na cestovné a ubytování, které souvisí s jejich účastí na kongresu. Není přitom 

rozhodující, zda jde o akci konanou v České republice nebo v zahraničí. Mohou však být 

hrazeny pouze odborníkovi. Úhrada nákladů tak nemůže být rozšířena na jiné osoby jako 

např. rodinné příslušníky či zdravotní sestry. 

V druhém případě, u sponzorování setkání navštěvovaných odborníky, zákon přímo 

stanovuje jejich reklamní účel. Nemusí se přitom jednat pouze o např. společenskou 

večeři, ale může jít i o různé jiné společenské akce, a to včetně sportovních nebo 

charitativních akcí. 167  Takovéto setkání přitom nemusí být organizované přímo 

farmaceutickou společností, ta si na tuto činnost může najmout agenturu. 

Jisté úskalí však v zákoně doposud i přes četné novely přetrvalo, a to, že zákon nikde 

nedefinuje, co se pojmem vědecký kongres myslí. Toto částečně supluje UST- 27, byť 

není závazným právním předpisem. Podle tohoto pokynu má být cílem vědeckého 

kongresu „poskytování odborných informací a odborné vzdělávání účastníků.“  

                                                   
165 UST-16 verze 1. 
166 Samotnou organizaci vědeckých kongresů nebo setkání navštěvovaných odborníky samo o sobě však reklamou 

není, pokud není naplněn reklamní účel akce. 
167 UST- 16 verze 1. 
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Tento pokyn na druhou stranu připouští, aby i na vědeckých kongresem mohlo docházet 

k reklamní aktivitě. Takováto aktivita by se poté posuzovala samostatně. 168  Toto je 

dle mého názoru zcela správná myšlenka, která dává možnost na vědeckých kongresech 

prezentovat jednotlivé HLP při dodržení podmínek ZORR, a to ať již prostřednictvím 

různých bannerů, nebo sponzorované přednášky. 

Na druhou stranu zde vyvstává otázka, na kterou podle mého názoru ani zákon, 

ani pokyny SÚKL nedávají jednoznačnou odpověď, a to, kde je hranice množstvím 

reklamní aktivity, kterou by se z vědeckého kongresu již stalo reklamní setkání oborníků 

s určitým vědeckým obsahem, kterému se stejně žádné takovéto “reklamní” setkání 

nevyhne z důvodu požadavků na obsah reklamy na HLP zaměřené na odborníka. 

K vyřešení této otázky mnoho nepřispěl ani sám SŮKL, kdy ve svém příkaze sp. zn. sukl 

s190680/2013 ze dne 5.11.2013 stanovil, že to, že účelem setkání odborníků je podpora 

předepisování léčivého přípravku, není samo o sobě v rozporu se ZORR, pokud jsou tímto 

nástrojem především „výměny komerčních a odborných informací a dále diskuze“ 

a „nejsou pro odborníka předmětem materiálního prospěchu.“  Tím totiž opět 

sponzorované setkání přiblížil vědeckému kongresu. 

Jsou samozřejmě případy, kdy rozdíl mezi oběma akcemi bude jednoznačný. Např. 

charitativní akce oproti XX. sjezdu onkologické společnosti. Budou však i případy, 

kdy to zcela jednoznačné nebude, což dokládá i to, že se v minulosti objevil pojem 

kongresová turistika. V konečném důsledku tak bude vždy záležet na posouzení SÚKL 

v každém jednotlivém případě. 

4.3.3 Poskytování pohoštění a ubytování 

S možností sponzorování přímo souvisí možnost odborníkům poskytovat bezplatné 

pohoštění a ubytování. Pohoštěním se přitom rozumí jídlo a pití169  Pohoštění je mimo 

kogresů dovoleno i např. při pracovním obědě či při návštěvě na pracovišti, a to za splnění 

následujících podmínek. 

V první řadě musí být poskytnuté pohoštění a ubytování přiměřené, což SÚKL v UST-16 

přímo pojí se zákazem rozšíření na jiné osoby než na odborníky. Další podmínkou, 

kterou SÚKL ve svém pokynu stanovuje, je omezení na hlavní účel setkání, ať již 

obchodního nebo odborného, při kterém je pohoštění nebo ubytování poskytováno. 

                                                   
168 UST -16 verze 1. 
169 Tamtéž. 
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Pod tímto omezením na hlavní účel lze chápat poskytování „v rámci vymezeného místa 

a času setkání.“170 

Pokud jsou tyto podmínky naplněny, limit 1 500 Kč se na tyto aktivity vtzahovat nebude, 

resp. nebude platit zákaz podle §5b odst. 4 ZORR. „Jinými slovy, pohoštění může mít při 

splnění podmínky přiměřenosti  a podružnosti hodnotu přesahující tuto částku.“171 

V případě, že poskytované zdravotnickcým odborníkům na kongresech a jiných setkáních 

za účelem podpory, předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP bude nad rámec 

povolený ZORR pro sponzorování, bude užito ustanoveních o darech, tedy i výše nepatrné 

hodnoty.172  

Na druhou stranu se do rozporu s ustanovením § 5b odst. 5 ZORR dostane, právnická 

nebo podnikající fyzická sooba, pokud nad rámec přiměřenosti uhradí odborníkovi 

například zvýšené náklady na cestovné, ubytování, či pobyt a cestu manžela/ky. Zde hrozí 

sankce až 1 000 000 Kč. 

Obdobně je přitom odpovědný i samotný odborník, který se dopustí přestupku, pokud 

vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou v rozporu s § 5b odst. 5 ZORR nebo jsou přímo 

zakázané podle § 5b odst. 4 ZORR. Za takové jednání může být odborníkovi uložena 

sankce do až do výše 100 000 Kč. 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že tak, jak je ZORR nyní formulován, pusobí 

v jistém ohledu dosti zmatečně. Důvodem je podle mého názoru nepečlivý překlad 

směrnice o HLP. Ta totiž uvádí pojem „hospitality“, což je pojem šiřší, než pouze české 

pohoštění, pod které se schová pouze jídlo a pití. Skutečnosti, že zákonodárce 

má s překladem tohoto slovíčka problém, svědčí i fakt, že původně se v zákoně objevoval 

pojem pohostinnost. 

V souladu s předmětnou směrnicí se tak domnívám, že by bylo vhodné u sponzorování 

vědeckých kongresů explicitně uvést, že účastníkům může být hrazen i registrační 

poplatek a naopak u „reklamního“ setkání odborníků by měla být explicitně doplněna 

možnost hrazení i cestovného. Obě tyto změny by měl reflektovat i § 5b odst. 5 ZORR, 

aby se na registrační poplatky stejně jako cestovné nevztahoval zákaz podle §5b odst. 4 

ZORR, obdobně jako u pohoštění a ubytování.  

                                                   
170 UST-16 verze 1. 
171 KASTNER, op. cit. sub 156, s. 37. 
172 Tamtéž. 
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4.4 Specifické typy reklamy 

4.4.1 Vzorky 

Dalším velmi důležitým specifikem regulace reklamy na HLP zaměřené na odborníky je 

možnost poskytování vzorků. To se považuje za reklamu. Dle preambule směrnice o HLP 

je účelem takovéto reklamy seznámit osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat a dát 

jim možnost  získat zkušenosti při zacházení s nimi. Vzorky přitom mají sloužit lékaři, 

nikoliv pacientovi.173  

Obdobně i metodický pokyn SÚKL UST-23 verze 3 hovoří o vzorcích v souvislosti 

s nutností seznámení ses přípravkem. Za takovéto seznámení přitom považuje 

„obeznámení se vzhledem, obsahem, vlastnostmi aplikační formy a použitím při 

poskytování zdravotní péče“. 

Tento typ reklamy, ať již jde o léčivé přípravky vázané na lékařský předpis či nikoliv, 

nemůže být cílen na širokou veřejnost,174 tedy ani na pacienty nebo zdravotní sestry.175 

Vzorek také není možno poskytnout ani zdravotnickému zařízení, ani lékárníkům.176  

Poskytnutí vzorků je navíc možné pouze výjimečně na písemnou žádost předepisující 

osoby, opatřenou datem a podpisem. 

4.4.1.1 Léčivé přípravky, jejichž vzorky nelze poskytnout 

Mimo okruh osob, kterým není možné vzorky poskytnou zákonodárce omezil i přípravky, 

které mohou být předmětem vzorkování. Těmi nemohou být léčivé přípravky, které 

obsahují omamné a psychotropní látky.177  

Stejně tak nelze poskytnout vzorky léčivých přípravků, které „nejsou registrovány, včetně 

těch, u nichž byla jejich registrace zrušena nebo zanikla uplynutím doby její platnosti.“178 

Nemohou jimi být ani takové přípravky, které sice registrované jsou, avšak  „dosud nebyly 

uvedeny na trh, nebo u nichž došlo k dlouhodobému přerušení či ukončení uvádění 

na trh“.179  

                                                   
173 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 12. 11. 2013. In: sukl.cz  [online]. 
174 ŠTAJER, op. cit. sub 52. 
175  Státní ústav pro kontrolu léčiv. Otázky a Odpovědi. In: sukl.cz [online]. 
176 Není tedy možné vzorky poskytnou lékárníkům. 
177 Seznam těchto látek je uveden v přílohách č. 1 až 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
178 UST-23 verze 3. 
179  STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Otázky a Odpovědi. In: sukl.cz [online]. 
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Další specifické přípravky, jejichž vzorky nemohou být předmětem reklamy jsou léčivé 

přípravky, jejichž užití při poskytování zdravotní péče musí předcházet proces přípravy 

a ty, u nichž doposud nebyly stanoveny podmínky a výše úhrady a přípravky.180 

4.4.1.2 Náležitosti vzorků 

Jednou ze základních náležitostí spojenou se vzorkem je, že musí nést označení 

"Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek"181  a musí být předán vždy spolu s SPC. 

Tato povinnost vyplývá i z evropské právní úpravy182 . Přesto, že tato povinnost není 

v zákoně u vzorků explicitně stanovena, lze i dovodit z ustanovení §5b odst. 3 ZORR.  

Další náležitostí stanovenou právním řádem je, že na obalu daného léčivého přípravku, 

který je poskytován odborníkovi jako vzorek, však nesmí být jakýkoliv prvek reklamního 

charakteru, mimo uvedení označení vzorku, a mohou tam být uváděny pouze údaje 

uvedené ve vyhlášce č. 288/2004 Sb., registrační vyhláška o léčivých přípravcích.“183  

4.4.1.3 Kvantitativní limitace vzorků 

Kvantitativní omezení vzorků vychází ze základního předpokladu, že počet vzorků 

pro každý léčivý přípravek za rok a pro předepisující osobu musí být omezen. Jedno 

z těchto omezení stanovuje ZORR, když říká, že „každý vzorek musí odpovídat 

nejmenšímu balení HLP uvedenému na trh.“184 

SÚKL ve svém metodickém pokynu UST-23 specifikuje, že nejmenším balením se myslí 

„nejmenší balení léčivého přípravku registrovaného pod samostatným registračním číslem 

(např. balení s nejmenším počtem tablet), které bylo uvedeno na trh,“ přičemž uvedením 

na trh se myslí jeho předání po dokončení výroby, dodání z jiného členského státu nebo 

uskutečnění dovozu, které jsou provedeny za účelem distribuce léčivého přípravku vyjma 

jeho použití v rámci klinického hodnocení.185 

Dalším kvalitativním omezením, ktere zákon o regulaci reklamy na vzorky klade, je, 

že mohou být poskytnuty pouze v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok. 

Co však zákonodárce myslel omezeným počtem uvedeno není a tento pojem blíže 

specifikuje až SÚKL v UST-23.  

                                                   
180 Tamtéž. 
181 Ustanovení § 5b odst. 7 ZORR. 
182 Směrnice č. 2001/83/ES.  
183 NOVÁKOVÁ, JANDOVÁ op. cit.. sub 1, s. 76. 
184 Ustanovení § 5b odst. 7 ZORR. 
185 Ustanovení § 3a odst. 10 ZOL. 
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Ten sice stanovuje,186 že je nutno hodnotit počet případ od případu, avšak orientačně 

uvádí, že za dostatečně omezené považuje množství postačující podle doporučeného 

dávkování u krátkodobých onemocnění k léčbě pěti pacientů během jednoho kalendářního 

roku, v případě dlouhodobého užívání HLP k podání 5 pacientům po dobu tří měsíců 

v kalendářním roce. Pro SÚKL zdá se, je přirozené, že se vzorky pacienti léčí a slouží 

tedy primárně pacientovi, nikoliv primárně lékaři, jak požaduje zmíněná směrnice o HLP. 

V tomto kontextu je zajímavé, že ani zákon, ani metodický pokyn nijak nelimitují délku 

vzorkování. Je sice omezen počet vzorků za rok, avšak již nikoliv počet let od uvedení 

daného léčivého přípravku na trh. Takováto limitace je přitom vzhledem k naplnění účelu 

směrnice o HLP stejně důležitá jako množstevní omezení. Tento názor je zastáván i částí 

farmaceutického průmyslu.187 

4.4.1.4 Návrh možné úpravy vzorků 

Z výše uvedeného je zřejmé, že úprava vzorkování je spíše než zákony upravena 

metodickým pokynem SÚKL UST-23, a to leckdy i v rozporu s evropskou úpravou. 

Považovala bych tedy za vhodné část týkající se vzorků v ZORR upravit podrobněji, 

aby právní úprava byla více předvídatelná, případně poté soudy vymahatelná.  

Konkrétněji by mělo být specifikováno množství léčivých přípravků, které je jednomu 

lékaři možné za rok poskytnout, a to paušálně bez ohledu na závažnost onemocnění 

pacienta či specializaci lékaře. Stejně tak by bylo vhodné v zákoně upravit maximální 

dobu, po kterou je možno vzorky lékařům poskytovat, aby nemohlo docházet k léčení 

pacientů vzorky, a tím nebyl dán prostor pro porušování evropské úpravy. 

4.4.2 Připomínková reklama 

Přesto, že úpravu připomínkové reklamy v ZORR nepovažuji za nijak problematickou 

a nedomvívám se, že tato ustanovení vyžadují hlubší rozbor,  dovoluji si přeci 

jen navrhnout drobnou úpravu podpořenou názorem SÚKL. Ten totiž v ÚST- 27 přímo 

uvádí, že u připomínkové reklamy zaměřené na odborníky „se užijí stejná pravidla 

při posuzování SÚKL jako u připomínkové reklamy zaměřené na širokou veřejnost.“ 

Text zákona je shodný v § 5a i 5b ZORR. Domnívám se proto, že připomínková reklama 

by mohla být upravena pouze v § 5 ZORR v nově přidaném odstavci a nemuselo 

by tak docházet k duplicitní úpravě.  

                                                   
186 UST-23 verze 2. 
187 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 12. 11. 2013. In: sukl.cz  [online]. 
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4.5 Odpovědnost a sankce 

Zákon o regulaci reklamy v sobě zahrnuje i odpovědnost subjektů, jež mají svojí činností 

možnost ovlivnit vznik, obsah a šíření reklamy. Těmto osobám pak ukládá práva 

a povinnosti. Současně určuje i orgány dozoru nad reklamním chováním subjektů a těmto 

orgánům stanovuje možnost ukládat sankce za porušení ustanovení právě zákona 

o regulaci reklamy.  

Mimo peněžní sankci může SÚKL uložit i zvláštní opatření. Může tak být nařízeno 

odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem. Lze také pozastavit 

zahájení šíření klamavé reklamy na HLP, jestliže by v souvislosti s touto reklamou mohlo 

být ohroženo zdraví osob nebo ohrožen jejich život.  

V případě klamavé reklamy je možno zadavateli nebo zpracovateli po pravomocném 

rozhodnutí orgánu nařídit uveřejnění opravného prohlášení ve stejném médiu, ve kterém 

byla klamavá reklama na HLP zveřejněna.  

4.5.1 Osoby podílející se na tvrobě reklamy 

Zákon o regulaci reklamy vymezuje tři hlavní subjekty, které se podílejí na tvorbě 

reklamy a které je možno sankcionovat. Těmito subjekty jsou zadavatel, zpracovatel a 

šiřitel reklamy.188 Zadavatelem je „právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné 

právnické nebo fyzické osoby reklamu“189 . Typicky se v tomto případě bude jednat o 

podnikatele, v případě reklamy na HLP potom držitel rozhodnutí o registraci, výrobce 

léčivých přípravků nebo provozovatel lékárny. 

Zpracovatelem se potom rozumí osoba, „která pro sebe nebo pro jiného reklamu 

zpracovala.“ 190  Může jí být jak reklamní agentura, tak jí může být i zadavatel, 

který si pro sebe zpracování zajišťuje sám.191 V příkazu sp. zn. sukls100171/2015 SÚKL 

uvedl, že znaky pro definici zpracovatele ve smyslu § 1 odst. 6 ZOOR nenaplňuje osoba 

zajišťující pouze ofsetový tisk dodaných podkladů, tj. papírové letáky, kdy není zajištěno 

žádné textové ani obsahové zpracování těchto materiálů. 

 

                                                   
188 KOPEČKOVÁ Andrea. K regulaci reklamy a k odpovědnosti za reklamu. In: epravo.cz [online]. 
189 Tamtéž. 
190 UST-27 verze 3. 
191 Tamtéž.. 
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Posledním zasadním pojmem pro tuto podkapitolu je šiřitel, kterým se rozumí 

„ten, kdo reklamu veřejně šíří“192. Pojem šíří je přitom SÚKL vykládán tak, že se jedná 

o „rozšiřování reklamy na veřejných místech, jako jsou čekárny, dopravní prostředky, 

místa určená k propagaci výrobků – billboardy, citylight vitríny a jiné reklamní plochy, 

tiskoviny všeho druhu – reklamní letáky, periodické i neperiodické publikace apod.“193  

Pojd pojem šiřitel se tak podle SÚKL zahrnují všichni, kteří reklamu předávají nebo šíří. 

Spadali by sem tedy nejen média vydávající periodické i neprediodické tiskoviny, 

ale i obchodní zástupci farmaceutických společností. V některých případech lze za šiřitele 

považovat i samotného odborníka. Např. je-li reklama uveřejňována v prostorách lékarny, 

nebo lékařské ordinace. U šiřitele navíc platí, že se za něj může považovat i osoba třetí, 

zcela nezávislá na zpracovateli či zadavateli, jednající pouze ze svého vlastního 

podnětu.194 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jedna osoba, ať již fyzická nebo právnická, může být 

v postavení všech tří subjektů. 195  Stanovení, kdo je zadavatelem, zpracovatelem 

a kdo šiřitelem je však zásadní pro stanovení odpovědnosti a uložení případných sankcí. 

Ustanovení § 8 ZORR stanovuje, kdy se osoby dopustí přestupku nebo správního deliktu 

jako zadavatel, zpracovatel či šiřitel, stejně jako stanovují sankci za takové porušení 

zákona. 

4.5.2 Odpovědnost jednotlivých subjektů 

Zákon o regulaci reklamy rozlišuje dva základní typy odpovědnosti. První je odpovědnost 

za obsah reklamy, tedy odpovědnost za soulad reklamního sdělení se zákonem. Druhým 

typem je odpovědnost za způsob jejího šíření. Šiřitel za obsah reklamy neodpovídá. 

Zpracoval podle ZORR odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, pokud taková 

reklama byla zpracována pro jeho potřebu, tj. je i zadavatelem. Pokud však zpracovatel 

reklamu zpracoval pro potřeby jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, bude odpovídat 

za obsah společně a nerozdílně právě s tímto zadavatelem. 196  To odpovídá i tomu, 

že zadavatel a zpracovatel se dopouštějí stejných přestupků a správních deliktů. 

                                                   
192 Ustanovení §1 odst.7 ZORR. 
193 UST-27 verze 3. 
194 Tamtéž. 
195 KOPEČKOVÁ, op. cit. sub 188. 
196 Ustanoveni § 6a písm. a) ZORR. 
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Samotná skutečnost, že zpracovatel jednal na pokyn zadavatele není důvodem 

pro zproštění se odpovědnosti. Platí ale, že zpracovatel se může odpovědnosti za obsah 

reklamy zprosit, „jestliže reklama obsahuje takové údaje197 zadané zadavatelem, u kterých 

není schopen, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, posoudit jejich pravdivost.“198 

Typicky se bude jednat o případy, kdy zpracovatel není odborník a reklama obsahuje 

údaje neodpovídající SPC. Vzhledem k zákonné úpravě odpovědnosti je proto vhodné 

otázku odpovědnosti zpracovatele jednajícího na základě smlouvy smluvně ošetřit.199 

Na druhé straně, pokud zpracovatel při zpracování reklamy nedodrží pokyny zadavatele 

a následkem takovéhoto jednání je rozpor obsahu reklamy se zákonem, je to důvodem, 

pro který se zadavatel může zprostit odpovědnosti za šířenou reklamu. K prokázání 

neodržení pokynů je povinen zadavatel.200 

Jak zákon dává u zadavatele a zpracovatele možnost solidární odpovědností a jejího 

zproštění se odpovědnosti, u šiřitele byl zákonodárce přísnější. Za šíření reklamy 

je tak odpovědný vždy a pouze šiřitel, a to i pokud byl zadavatel s formou či způsobem 

šíření, třeba i smluvně,  srozuměn.201  

Přes výše uvedené právnická osoba nebude za správní delikt odpovídat, jestliže prokáže, 

že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 

zabránila.202 S tím se pojí otázka odpovědnosti např. jednotlivých obchodních zástupců 

při excesu. Příkladem takového jednání by mohlo být, pokud by obchodní reprezentant ze 

svého vlastního popudu sliboval odborníkům dary, protože by měl od zaměstnavatele 

slíbené bonusy za úspěšné prodeje.203 

5 Pozitivní listy zdravotních pojišťoven 

Specifickou oblastí, která regulaci reklamy na HLP zaměřené na odborníka ovlivňuje, jsou 

tzv. pozitivní listy a předepisování léčivých přípravků lékaři na jejich základě. Pozitivní 

listy jsou seznamy v nejvyšší míře zdravotními pojišťovnami doporučených léků 

k preskripci. Tyto seznamy mají sloužit jako informace, které HLP „jsou z pohledu 

zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše 

                                                   
197 SÚKL v UST-27 specifikuje, že toto se ovšem nebude vztahovat na údaje, které ve vztahu k obsahu reklamy 

v zákoně jasně vyjmenované a specifikované jako náležitosti reklamy. 
198 KOPEČKOVÁ, op. cit. sub 188. 
199 Tamtéž. 
200 Tamtéž. 
201 UST-27 verze 3. 
202 Ustanovení § 8b odst. 1 ZORR. 
203 Srovnej rozhodnutí sp. zn. sukls 84721/2010 ze dne 8.7.2010. 
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úhradového ekvivalentu.“204 Své pozitivní listy si tvoří jak Veřejná zdravotní pojišťovna 

(dále jen VZP), 205  tak Svaz zdravotních pojišťoven ČR. 206  Deklarovaným cílem 

pozitivních listů je především zajištění úspory zdravotnímu systému snížením ceny 

jednotlivých preskripčních léčivých přípravků na nich uvedených. Tato práce se zaměří 

především na pozitivní list VZP. 

Podle informací uvedených na stránkách VZP je primárním kritériem pro výběr 

dodavatele léčivého přípravku vhodného k zařazení na pozitivní list nejnižší nabízená 

cena dodávek vybraných molekul a schopnost nasytit trh, tj. zajistit dostupnost přípravku. 

S držitelem rozhodnutí o registraci, který takto nabídne nejnižší cenu, potom VZP uzavřít 

dohodu o nejvyšší ceně a smlouvu o zařazení takového přípravku na pozitivní list přičemž 

po půl roce od zařazení na pozitivní list se může kdokoli přihlásit s nižší cenou.207  

Slevy vyjednané VZP jsou platné pro všechny pojišťovny, přičemž sleva se pohybuje 

v rozmezí 15%-20% původní obchodované ceny. Očekávaná preskripce podle pozitivních 

listů se odhaduje až na 80% případů veškeré preskripce.208  Doplatek pro pacienta je podle 

VZP nulový. 209 Jana Švorčiková210 toto to vysvětluje tím, že takovýto nulový doplatek 

vzniká díky tomu, že cena daného HLP na pozitivním listě je snížena o tolik, že rozdíl 

mezi sníženou cenou HLP po slevě a cenou léčivého přípravku před slevou je vyšší než 

původní doplatek. 

Aby VZP zvýšila množství léčivých přípravků předepisovaných v souladu s pozitivními 

listy, vytvořila pro lékaře program VZP BONUS PLUS. Jde o systém bonusů, který se 

praktickým lékařům i ambulantním specialistům spustí211 , předepisuje-li alespoň 50% 

HLP uvedených na pozitivním listu. Celkový bonus za kalendářní rok je přitom roven 

součtu jednotlivých bonusů za preskripci za dílčí čtvrtletí. Hlavní výhodou, kterou tento 

systém lékaři přináší, je navýšení finančního limitu na HLP, na které se jinak vztahuje 

preskripční omezení.  

 

                                                   
204 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR. Positivní list. In: zpmcsr.cz [online].  
205 MEDICAL TRIBUNE. Positivní listy: Ušetří pacienti, lékaři i celý systém. In: tribune.cz [online].  
206 SVAZ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN. Pravidla tvorby Pozitivního listu SZP ČR. In: spzcr.cz [online]. 
207 MEDICAL TRIBUNE. Positivní listy: Ušetří pacienti, lékaři i celý systém. In: tribune.cz [online]. 
208 Tamtéž. 
209 VEŘEJNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. Pozitivní list VZP ČR. In: readgur.com [online].  
210 Interview s Janou Švorčíkovou, právničkou advokátní kanceláři  Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., Praha 

10.5.2016. 
211 VEŘEJNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. Preskribce léčiv z Pozitivního listu VZP ČR a BONUS. In: 

webevzp.cz [online]. 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE8ff82c7NAhVHPxQKHWPaD6MQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szpcr.cz%2Faktuality%2Fpravidla_pl1001.pdf&usg=AFQjCNFBPAg5mQjfKYXF44Xqgk4CupqavA&sig2=Vuj6Fz1r_QBA9FvA3Tp1QQ&bvm=bv.125801520,d.bGs
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Předepisuje-li tak lékař podle podmínek programu BONUS PLUS, má nárok na bonus. 

Sníží se mu tak celkový objem nákladů za léčivé přípravky vstupující do výpočtu 

regulační srážky v případě že daný odborník „dosáhne za určité kalendářní čtvrtletí 

alespoň 50 % objemu úhrady preskripce léčiv z Pozitivního listu pojišťovny ve 

srovnání scelkovou preskripcí napříč ATC/7 skupinou léčiv na úrovni 

IČZ/ODBORNOST/ATC.“212 Samo VZP ve svém modelovém příkladě ukazuje možnou 

výši bonusu až 60 000 kč za rok pro jednoho lékaře.213 

5.1 Možný rozpor se zákonem o regulaci reklamy 

V kontextu regulace reklamy na HLP zaměřené na odborníka jsem ve výše popsaném 

mechanismu identifikovala několik momentů, pro které se domnívám, že tento systém 

porušuje hned několik ustanovení ZORR a nebude-li takovéto jednání zdravotních 

pojišťoven jako reklama vnímáno, domnívám se, že pozitivní listy mohou mít v konečném 

důsledku vliv na narušení efektivity regulace reklamy v České republice. 

Úvodem je třeba zmínit, proč by se mělo jednat o jednání spadající pod zákon o regulaci 

reklamy. Skutečnost, že VZP lékařům, resp. i nemocnicím, s velkým důrazem doporučuje, 

který konkrétní přípravek mají předepisovat, a to nehledě na principielně ospraveditelný 

účel úspory zdravotního systému, se podle mého názoru dá označit za reklamu, neboť jde 

o jednání, které je poskytováním informací, přesvědčování a pobídky určené k podpoře 

předepisování dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP.  

Je-li takové jednání zdravotních pojišťoven reklamou, je třeba dodržovat příslušná 

ustanovení zákona o regulaci reklamy. To se však neděje. Porušováno je tak aktuálně hned 

jedno ze základních ustanovení, a to že reklama na HLP zaměřená na odborníky musí 

obsahovat podle § 5b odst. 2 písm. a) ZORR takové informace, aby bylo odborníkům 

umožněno vytvořit si vlastní názor. V případě pozitivních listů se však jedná o zúžení 

veškerých informací poskytovaých VZP pouze na cenu a informaci o doplatku. Pozitivní 

listy tak zdůrazňují pouze ekonomickou stránku preskripce, kdy cena a dostupnost HLP 

jsou jedinými kritérii pro zapsání na pozitivní list.214 

                                                   
212 Tamtéž. 
213 Viz příloha 1 a 2. 
214 Medical Tribune. Positivní listy: Ušetří pacienti, lékaři i celý systém. In: tribune.cz [online]. 
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Přesto, že sama VZP tvrdí, že lékaři mohou „samozřejmě předepsat i lék jiný, neboť 

pozitivní list má pouze doporučující charakter,“215 z očekávání až 80% preskripce podle 

pozitivního listu je patrné, že zvažování terapeutické hodnoty HLP se příliš neočekává. 

Dalším problémem systému pozitovních listů spatřuji v tom, že nepodporují racionální 

používání HLP. Zde je důležité vymezit, co se tímto racionálním užíváním myslí. VZP 

otázku racionálního používání chápe tak, že předepisuje-li lékař terapeuticky zaměnitelný 

přípravek z pozitivního listu, kde výrobce poskytl slevu 15 – 30%, jedná se o racionální 

preskripci. Rozhodující je tedy pro VZP především cena HLP. V Příkazu SÚKL sp. zn. 

sukl 190680/2013 přitom sám SUKL uvádí, že „cílem právní úpravy reklamy na HLP je, 

aby se lékař při léčbě pacienta rozhodoval pro použití určitého typu léčivého přípravku 

pouze na základě zvážení odborných argumentů.“  

Domnívám se proto, že pozitivní listy, tím, že kladou výlučný důraz na ekonomickou 

stránku preskripce, vedou lékaře k tomu, aby ekonomická motivace převážila 

nad terapeutickou hodnotou a nedávájí mu možnost vytvořit si na přípravek vlastní 

informovaný́ názor, který́ mu umožňuje správně předepisovat.  

S tím souvisí i možnost porušení ustanovení o darech. Přímo náměstek VZP v rozhovoru 

pro Medical Tribune uvedl, že nemocnicím by mohlo VZP „ponechat část ušetřených 

peněz za to, že se lékaři budou pozitivním listem řídit na příkaz ředitele. To by pro 

nemocnice znamenalo přímý ekonomický přínos, a bylo by na jejich vedení, zda by část z 

toho šla například na mzdové náklady.“216 

I u samotných praktických lékařů je zřejmé porušení ustanovení § 5b odst. 4 zákona 

o regulaci reklamy vzhledem k tomu, že systém pozitivních listů zahrnuje výhodu pro 

lékaře preferující ve své preskripci léčiva z pozitivního listu, a to právě v podobě bonusu, 

o který bude snížen objem nákladů na léčivé přípravky vstupující do výpočtu regulační 

srážky. 

Závěrem je nutno zmínit, že samotní lékaři, kteří podle těchto listů mají primárně 

předepisovat, se však ne všichni k myšlence pozitivních listů staví, i přes slibované úspory 

systému, s nadšením. Zorjan Jojka, předseda Sdružení ambulantních specialistů, uvedl, 

                                                   
215 Tamtéž. 
216 Tamtéž.   
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že jako potíž cítí, „že nejsou jasná, průhledná a zveřejněná kritéria, proč se kdy který lék 

na pozitivní seznam dostal a jak dlouho tam bude.“217 

Obdobně na pozitivní listy nahlíží i Česká lékárnická komora a České asociace 

farmaceutických firem, které dokonce podaly podnět na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, zda pojišťovna při sestavování pozitivních listů neporušuje hospodářskou soutěž. 

Podle ÚOHS však zdravotní pojišťovny nejsou soutěžiteli a nemohou tedy porušit 

pravidla hospodářské soutěže.218 

5.2 Pozitivní listy v evropském kontextu 

Problematikou obdobných pobídek se již zabýval i Soudní dvůr EU, který v rozsudku č. 

C-62/09 ze dne 22.4.2010 došel k závěru, při výkladu čl. 94 odst. 1 směrnice o HLP, že 

pobídky vybraných léčivých přípravků za účelem předepisování lékaři, pokud jsou cíleny 

ze strany regulační autority, jsou v souladu se směrnicí pokud jsou detaily pobídky musí 

být veřejně dostupné, hodnocení, na základě kterého jsou léčivé přípravky považovány za 

terapeuticky ekvivalentní, jsou k dispozici jak pro farmaceutické společnosti, tak pro 

zdravotnické odborníky a pokud pobídka není způsobilá ovlivnit objektivitu 

předepisujících lékařů  

NA základě výše uvedených argumentů se však domnívám, že VZP program BONUS 

PLUS nenaplňuje ani výjimku stanovenou tímto rozhodnutím Soudního dvora. 

5.3 Možné dopady na regulaci reklamy 

Výsledkem může být narušení vyváženosti poskytovaných informací odborníkovi. Navíc, 

pokud by se podle mého názoru odborník při preskripci rozhodoval pouze na základě 

takovýchto ekonomických argumentů, mohlo by se jednat v jeho případě o jednání non 

lege artis, a to i v případě, že má doporučení VZP stanovené na základě ceny. 

V konečném důsledku vidím největší negativní výsledek v tom, že společnosti, jejichž 

přípravek na pozitivním listě není budou nuceni k agresivnějšímu reklamnímu jednání, 

aby odborníky přesvědčily, že jejich výrobek má být předepisován ne kvůli ceně, ale 

především na základě odborných argumentů. 

 

                                                   
217 KLUSÁKOVÁ Petra. Na pozitivním listu VZP je nově také originální přípravek, bude nejlevnější na světě. In: 

zdravi.euro.cz [online]. 
218 Tamtéž. 
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Zůstáva tedy otázkou, jaký vliv bude nadále zákon o regulaci reklamy mít, pokud 

farmaceutické společnosti vědí, že ač budou do reklamy investovat nemalé peníze, aby 

odborníkům ukázaly odborné výhody jejich HLP, je možné, že na konci dlouhé cesty 

zdravotni pojišťovna, která 80% lékařů přesto nadiktuje, jaké HLP mají lékaři 

předepisovat, a to pouze na základě nejnižší ceny. 
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Závěr 

Reklama na humánní léčivé přípravky má svá určitá specifika, která ve značné míře 

zákonodárce reflektuje, především proto, že reklama zaměřená na odborníky 

se v posledních letech stala velmi mediálně diskutovaným tématem, neboť je vnímána 

jako oblast s vysokým korupčním potenciálem. V evropském i českém právu úprava 

reklamy na HLP zaměřené na odborníka tak představuje jednu z nejvýznamnějších 

a nejregulovanějších  oblastí. 

Ve své diplomové práci se mi podle mého názoru podařilo naplnit cíle, které byly 

definovány v úvodu, a myslím si, že jsem dokázala zodpovědět všechny položené otázky. 

Vysvětlila jsem důvody, pro které je třeba regulaci reklamy na humánní léčiví přípravky 

na odborníka vymezit zvláštní právní úpravu a na konkrétních příkladech jsem ukázala, 

jaký vliv na regulaci reklamy má judikatura a rozhodovací praxe orgánů příslušných 

k výkonu dozoru nad reklamou. Současně jsem navrhla možná řešení částí, které jsou 

podle mého názoru v současné době nevhodně upraveny a otázku regulace reklamy 

na HLP zaměřené na odborníky jsem zhodnotila i v širším kontextu pozitivních listů 

zdravotních pojišťoven. 

Na základě rozboru jednotlivých ustanovení se ukázalo, že současná právní úprava 

je veskrze dostačující, avšak jsou oblasti, kde by většinou drobné změny byly 

ku prospěchu. Příkladem je třeba zpřesňující úprava o poskytování pohoštění, upřesnění 

předávání SPS čisjednocení úpravy u připomínkové reklamy.  

Na straně druhé se ukázala jako nedostatečná samotná definice odborníka, která 

nepokrývá subjekty, které jsou pro regulaci reklamy významné. V praxi je totiž třeba, 

aby na ně mohla být komunikace týkající se humánních léčivých přípravků vedena, 

a to i za účelem předepisování.  

Ve spojitosti s definicí odborníka, s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

ve věci Walmark se ukázalo, že ani Nejvyšší správní soud, ani samotný SÚKL nejsou 

se současnou definicí odborníka spokojeni a snaží se ji výkladem rozšířit. V práci jsem 

přitom upozornila na důvody, pro které tato definice odborníka rozšířit jednoduše nejde, 

neboť by to mohlo mít nebezpečný dopad na celou regulaci reklamy na HLP zaměřené 

na odborníka. 
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Hlavním závěrem práce je, že máme relativně fungující regulaci reklamy, kterou je možno 

s dílčími změnami ustanovení a změnou definice odborníka vylepšit, aby v praxi 

nepůsobila problémy. Je zde ovšem prvek, který celý systém nebezpečně narušuje, a tím 

jsou pozitivní listy zdravotních pojišťoven. Pozitivní listy svým charakterem naplňují 

jednání regulované zákonem o regulaci reklamy a není možné pouze sledovat, 

jak zdravotní pojišťovny při jednání v souvislosti s pozitivními listy nerespektují zákonná 

ustanovení. Je neakceptovatelné, aby o preskripci primárně rozhodovala cena léčivého 

přípravku spolu s ekonomickou motivací lékaře. 
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Seznam použitých zkratek 

č. – číslo 

čl. – článek 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

HLP – humánní léčivý přípravek 

Kč – česká koruna 

odst. –odstavec 

OZ– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

písm. – písmeno 

Sb. – Sbírka zákonů 

Sp.zn. – spisová značka 

SPC – souhn údajů o léčivém přípravku 

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv 

ZOL – zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 
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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou regulace reklamy na humánní léčivé 

přípravky zaměřené na odborníka. Práce obsahuje hlubší rozbor vybraných ustanovení, 

jejich kritické zhodnocení ve světle rozhodovací praxe soudů a dozorových orgánů a návrhy 

možných změň stávající právní úpravy. Cílem této diplomové práce je prozkoumat rozsah 

právní úpravy a zhodnotit tak regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené 

na odborníky z hlediska  její dostatečnosti i vhodnosti a navrhnout možná řešení pro 

zlepšení problematických částí. 

V úvodu práce jsou krátce popsány dva základní pojmy, a to humánní léčivý přípravek 

a reklama spolu se základním vysvětlením cen a úhrad humánních léčivých přípravků. 

V úvodní části jsou také vymezeny důvody pro vyčlenění tohoto typu reklamy. Současně 

jsou vysvětlena základní specifika úpravy regulace reklamy na humánní léčivé přípravky 

zaměřené na odborníky  

V další části je kriticky zhodnocen samotný pojem odborník, a to v návaznosti na postavení 

zdravotních sester a pacientů. Následuje shrnutí základních předpisů Evropské unie, které 

českou právní úpravu regulace reklamy na humánní léčivé přípravky ovlivňují.  

Hlavní část práce je věnována samotnému kritickému zhodnocení stávající právní úpravy, 

přičemž tato část se dělí na soukromoprávní a veřejnoprávní část úpravy při reflektování 

judikatury a činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

U některých částí úpravy regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené 

na odborníky jsou také představeny možné konstruktivní změny, které by identifikovaným 

problémům mohly předcházet, nebo je alespoň minimalizovat.  

V závěru práce je také vysvětlena problematika pozitivních listů zdravotních pojišťoven 

a jejich vliv na regulaci reklamy v České republice spolu se zamyšlením nad možnými 

důsledky tohoto principu trh. 

Práce je zakončena závěrečným shrnutím. V němž je zhodnoceno naplnění cíle práce. 

Především potom zhodnocení stávající právní úpravy v oblasti regulace reklamy 

na humánní léčivé přípravky při současném reflektování pozitivních listů a jejich vymezení 

vůči regulaci reklamy.  
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Abstract: 

This thesis deals with the regulation of advertising of medicinal products aimed at 

healthcare professionals. The thesis is focused on a deeper analysis of selected provisions, 

their critical assessment in light of courts’ as well as the State Institute for Drug Control’s 

decisions and proposals of possible improvements of the current status. The aim of this 

thesis is to explore the scope of the current legislation and to evaluate the regulation of the 

advertising of medicinal products aimed at healthcare professionals from its sufficiency and 

appropriateness point of view. The aim is also to suggest possible solutions for improving 

problematic parts. 

 

The introduction briefly describes the two fundamental terms, human medicinal products 

and advertising, along with basic introduction of the price and reimbursement of medicinal 

products. The introductory section also identifies reasons for the exclusive regulation of this 

type of advertising. Basic aspects of the regulation are introduces as well.  

 

The following section critically evaluates the term healthcare professional in relation to the 

status of nurses and patients. This is followed by a summary of the basic European Union’s 

regulation that is reflected by those Czech laws regulating advertising of medicinal products 

aimed at healthcare professionals. 

 

The main part is focused on the critical evaluation of the existing legislation; this section is 

divided into two subparts dealing with private and public aspects of the current status. The 

section also reflects decisions of courts and the State Institute for Drug Control. 

 

Concerning some chosen parts of the regulation of advertising of human medicinal products 

aimed at healthcare professionals, possible constructive changes that may help to solve 

identified problems are introduced. 

 

In conclusion, an issue of positive lists of health insurance companies is opened and their 

possible impact on the pharmaceutical market is mentioned. The thesis is finished by the 

final summary in which the fulfilment of stated objectives is assessed. Especially, the 

existing legislation is evaluated with respect to problems connected with the positive lists.   
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