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Vážení kolegové,

v současné době se nachází v legislativním 
procesu mediálně diskutovaná novela zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozo-
vání rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato novela, která byla při-
pravena Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve 
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České 
republiky a následně schválená vládou České 
republiky, představuje významné zpřísnění 
pravidel reklamy na humánní léčivé přípravky. 

DŮVODY A CÍLE  
NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Dle důvodové zprávy k navržené novele 
zákona o regulaci reklamy je základním důvo-
dem pro předložení tohoto návrhu zákona 
potřeba v souladu s programovým prohláše-
ním vlády vytvořit účinnější mechanismy pro 
snížení prostoru pro korupci a neetická jed-
nání v oblasti zdravotnictví a speciálně v rámci 
reklamy na humánní léčivé přípravky.

Za požadované cíle předmětné novely 
jsou důvodovou zprávou dále považovány 
zejména následující skutečnosti: 

-  kvalitativní posun při předepisování  
a výdeji léčivých přípravků; 

-  upevnění důvěry občanů ve vztahu  
k osobám léčivé přípravky předepisující  
a vydávající;

-  zkrácení čekací doby pacientů v ordinacích 
omezením doby pro návštěvy obchodních 
zástupců; 

- zvýšení transparentnosti reklamních aktivit; 
-  zvýšení efektivnosti dozoru nad léčivými 

přípravky.

AKTUÁLNÍ STAV NOVELIZACE

Návrh zákona předložila vláda Poslanecké 
sněmovně dne 30. 7. 2012. Do současné doby 
proběhlo projednání tohoto návrhu zákona  
v prvním čtení Poslanecké sněmovny, které se 
konalo dne 25. 10. 2012 a jeho výsledkem bylo 
přikázání návrhu zákona k projednání ve výboru 
pro zdravotnictví. Poslední schůze výboru pro 
zdravotnictví, jehož stanovisko je předpokla-
dem možného konání druhého čtení v Posla-
necké sněmovně, se konala 9. 5. 2013 a na jejím 
programu bylo právě projednání tohoto návrhu 
zákona. Zápis z této schůze a přijaté usnesení 
výboru pro zdravotnictví není v této době ještě  
k dispozici, nicméně projednávání tohoto 
návrhu zákona ve druhém čtení bylo zařa-
zeno na pořad 53. schůze Poslanecké sně-
movny, a to na 15. 5. 2013. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY

Mezi významné změny, které novela zákona 
o regulaci reklamy v oblasti humánních léčivých 

přípravků přináší, patří zejména:
-  Za reklamu na humánní léčivé přípravky 

se nově považuje rovněž neintervenční 
poregistrační studie.

-  Nově se zavádí pravidlo, že návštěvy 
obchodních zástupců u osob oprávně-
ných léčivé přípravky předepisovat by se 
neměly uskutečňovat v ordinační době, 
tak aby byla ordinační doba optimálněji 
využívána ve prospěch pacientů.

-  Dochází ke zpřesnění pravidel pro 
poskytování vzorků humánních léči-
vých přípravků a k současnému ome-
zení poskytování vzorků těch přípravků, 
které jsou hrazeny z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění.

-  Nově se upravují podmínky pro setkání 
odborníků pořádaná za účelem podpory 
předepisování, prodeje, výdeje nebo 
spotřeby humánních léčivých přípravků 
nebo při setkání odborníků na vědec-
kých kongresech a jiných obdobných 
odborných akcích.

-  Novela zakotvuje povinnost ohlašování 
setkání odborníků konaná za účelem 
podpory předepisování, prodeje, výdeje 
nebo spotřeby humánních léčivých 
přípravků nebo setkání odborníků na 
vědeckých kongresech a obdobných 
akcích Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv.

-  Dochází k výraznému zvýšení horních 
hranic pokut s cílem, aby hrozba uložení 
sankce byla účinnější a více odrazovala 
od spáchání protiprávních jednání.

-  Pro případ, kdy sponzorování,  
jako jedna ze zákonem regulovaných 
činností, je realizováno za pomoci 
prostředníka, stanoví výslovně zákon,  
že i na něj se právní úprava zákona  
o regulaci reklamy vztahuje.

NÁVŠTĚVY OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ  
FARMACEUTICKÝCH FIREM

Návrh novely zákona o regulaci reklamy 
zakotvuje do právní úpravy regulace reklamy 
na humánní léčivé přípravky zásadní omezení,  
spočívající v zákazu návštěv obchodních zástupců  
v ordinační době lékařů.

Dle navrženého znění § 5b odst. 3 zákona  
nesmí obchodní zástupce uskutečňovat návště- 
vy provedené za účelem reklamy humánního  
léčivého přípravku v ordinační době odborníka.

Omezení možnosti navštěvovat lékaře  
v době ordinačních hodin se však vztahuje pouze 
na situace, kdy předmětem návštěvy je reklama 
humánního léčivého přípravku. Je-li tedy účelem 
návštěvy jiná skutečnost, například podání infor-
mací o klinických či jiných výsledcích aplikace léči-
vých přípravků, jejichž původcem je příslušná far-
maceutická firma a lékař ji může s ohledem na jeho 
odbornou kvalifikaci předepisovat, nebo informace 
o zjištěných vedlejších účincích takových léčivých 
přípravků apod., nejedná se o situaci, která je 
daným ustanovením zákona postižena (a následně 

i sankcionována).
Z pohledu subjektů, které jsou (budou) 

předmětnou právní úpravou dotčeny, je zřejmé,  
že příslušná povinnost „neuskutečňovat návštěvy 
za účelem reklamy v ordinačních hodinách lékaře“ 
dopadá výlučně na obchodní zástupce farmace-
utických firem, stejně tak sankce za porušení pří-
slušné zákonné povinnosti zákonodárce směřuje 
na zaměstnavatele těchto obchodních zástupců. 
Postavení lékaře je v této souvislosti dle navr-
žené úpravy pasivní, sankce za porušení pří-
slušné právní povinnosti mu v daném případě 
nehrozí.

ZÁVĚR

S ohledem na to, že se novela nachází stále  
v legislativním procesu, nelze vyloučit,  
že budou překládány její pozměňovací návrhy  
a to i zásadnějšího charakteru. Pravděpodob-
nost možných změn je vysoká i s ohledem na 
kritiku některých ustanovení této novely ze strany 
některých poslanců, odborné veřejnosti i farma-
ceutických společností. Jako příklad je možné 
uvést právě problematiku regulace styku lékařů  
s reprezentanty farmaceutických firem a s ní 
související zákaz návštěv obchodních zástupců 
farmaceutických firem v ordinační době lékařů.  
Průběh schvalování této novely budeme samo-
zřejmě monitorovat a budeme Vás o jeho vývoji 
informovat. Jakmile bude novela zákona schvá-
lena, budeme se podrobně zabývat jednotlivými 
změnami v této oblasti, které se nejvíce dotknou 
Vaší činnosti, v jednotlivých newsletterech a na 
našich společných setkáních.

SEMINÁŘ PRÁVNÍ PODPORY PRACOVNÍ 
SKUPINY OSDA – STARÉ SPLAVY

Dovolte nám, abychom Vás tímto srdečně 
pozvali na seminář právní podpory Pracovní 
skupiny OSDA, který proběhne v rámci sym-
posia Mýty, omyly a pravdy v diabetologii dne 
1. června 2013 od 10. 00 ve Starých Splavech 
v hotelu Bezděz. 

V rámci bloku se budeme zabývat novinkami 
ve zdravotnické legislativě, úhradovou vyhláš-
kou na rok 2013, právními a ekonomickými 
aspekty provozu zdravotnického zařízení a dal-
šími aktuálními otázkami.

Rádi bychom Vás informovali o možnosti 
intenzivního jednodenního interaktivního 
semináře na diskutovaná témata. V případě 
Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
adresa: Diabetická asociace České republiky, o.s., V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5


