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1.Úvod 

 

 Jak vyplývá z informací v médiích, množí se soudní spory s farmaceutickými 

společnostmi a jejich zprostředkovateli ve věci uplácení lékařů z důvodů dosažení vyšších 

zisků a získání jiných výhod oproti konkurenci. 

  Toto téma jsem se rozhodla zpracovat proto, že se dotýká všech občanů, ne jen 

vybrané skupiny lidí a nekalé praktiky v této oblasti se objevují napříč všemi vyspělými    

i  méně rozvinutými zeměmi celého světa. Přitom korupci ve zdravotnictví lze považovat 

za velmi nebezpečný prvek. 

 Zdravotnictví je specifické odvětví zejména z důvodu zaměření činnosti a způsobu 

jeho financování. Z ekonomického pohledu je však velmi zajímavou a důležitou oblastí 

vzhledem k miliardovým obratům, které jsou v něm generovány. 

 Cílem mé diplomové práce je seznámit širokou veřejnost se zákonnými aspekty 

týkajícími se regulace reklamy ve zdravotnictví u nás a s připravovanou novelou v této 

oblasti a provést srovnání s právními normami ve vybraných zemích. Zároveň chci blíže 

specifikovat vztah mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři a v jeho rámci poukázat 

na   výše zmíněné množící se nezákonné praktiky.  

 V první části diplomové práce se budu zabývat základními pojmy, týkajícími          

se  obecně  reklamy, jejím vývojem  a jejími druhy, zejména se pak zaměřuji na vybranou 

oblast zdravotnictví, tzv. farmareklamu. 

 Ve druhé kapitole  zmíním současnou právní úpravu zákona o regulaci reklamy a její 

připravovanou reformu, subjekty, jichž se dotýká a hlavní důvody jejího vzniku. Dále 

provedu srovnání v oblasti regulace reklamy ve zdravotnictví mezi Českou republikou, 

USA, Čínou a Ruskem. 

 Ve třetí závěrečné kapitole, která je praktickou části diplomové práce, se budu 

zaměřovat na důsledky porušení předpisů na úseku hospodářské soutěže, na subjekty 

dozorující nad farmareklamou v ČR a jimi udělované sankce za zjištěné nezákonné 

praktiky zejména ve vztahu mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři. 

V této diplomové práci je zachycen právní vztah ke dni 1.3. 2013 
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2. Definice farmareklamy 
 

 V této kapitole své diplomové práce bych Vás chtěla seznámit s některými pojmy, 

které se k mé práci vážou. Především, co je to reklama, humánní léčivé přípravky,           

co  si  představit pod pojmem odborník nebo jaký je rozdíl mezi Radou pro reklamu          

a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Dále zde zmíním něco obecného o reklamě    

a jejím členění a o  vývoji reklamy. Nakonec uvedu některé druhy farmareklamy jako 

sponzoring, publikace a veřejná vystoupení, brožury či vzorky. 

 

2.1 Základní pojmy 
 

Reklama - Podle Zákona o regulaci reklamy se reklamou 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 

Zadavatel reklamy - Podle zákona o regulaci reklamy může být zadavatelem reklamy 

právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické či fyzické osoby reklamu.2 

Zadavatel je prvotním článkem propagačního procesu.3  

Zpracovatel reklamy - Může jím být jak právnická osoba, např. reklamní agentura, tak 

fyzická osoba, která zadanou reklamu zpracovává.4 

Šiřitel reklamy - Představuje zástupce médií, kterými je reklama veřejně šířena.5 

Humánní léčivé přípravky - „Humánním léčivým přípravkem se rozumí léčivý přípravek, 

který je určen k podání lidem, přičemž léčivým přípravkem se rozumí jakákoli látka nebo 

                                                           
1
 Zákon  č. 138/2002 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
2
 Zákon č. 138/2002 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
3
 HORŇÁK, Petr. Reklama, teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 1.vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2010. 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 
4
 Zákon  č. 138/2002 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
5
 HORŇÁK, Petr. Reklama, teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 1.vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2010. 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 
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kombinace látek určená k léčení nebo předcházení nemoci lidí. Za léčivé přípravky          

se  rovněž považuje jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem za účelem 

stanovení lékařské diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění jejich fyziologických 

funkcí.“6 Dozor nad těmito přípravky je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

Odborník - Za odborníka můžeme považovat všechny lékaře a pracovníky pracující        

ve farmacii a ve farmaceutických výzkumech. 

Generický název léčiva - Rodový název, odvozený od původu. V případě léku název 

sloučeniny, která tvoří jeho základ a která je společná všem továrně vyráběným 

přípravkům lišícím se v názvu obchodním.7 

Rada pro reklamu - Je samostatný nestátní orgán, který vznikl v roce 1994 zadavateli, 

agenturami a médii.8 Doplňuje českou legislativu o etické podmínky pro reklamu jako 

takovou. Cílem orgánu je omezit reklamní průmysl, aby nedocházelo k morálním             

či etickým poškozením společnosti. Jinými slovy, aby byla reklama čestná, decentní, 

pravdivá a legální. Rada pro reklamu se zabývá posuzováním stížností na reklamu 

v televizním a rozhlasovém vysílání, v kinech, na plakátových plochách, na internetu        

a  v tisku, ale jako neziskový nestátní orgán nemůže udělovat pokuty či jiné sankce. Rada 

vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - Rada je ústřední orgán státní správy a na rozdíl 

od Rady pro reklamu má pravomoc udělovat sankce.9 Jak napovídá název, Rada má 

v kompetenci dozor pouze nad rozhlasovým a televizním vysíláním. Více v kapitole 4.1.2.  

 

 

 

 

                                                           
6
 NOVAKOVÁ, Eva. JANDOVÁ, Venuška. Reklama a její regulace. 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2006. 246 s. 

ISBN 80-72016-016. 
7
 GENERIKA. Generické léky. [online]. [cit.12.3.2013]. dostupný z:http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-

to-jsou-genericke-leky 
8
 RADA PRO REKLAMU. Rada pro reklamu [online]. [cit. 9.3.2012]. dostupný z: 

http://www.rpr.cz/cz/index.php 
9
 RADA PRO TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ. Poslání Rady. [online]. [cit.9.3.2013]. dostupný z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm 
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2.2 Reklama 
 

 Definici reklamy je možno vyložit pomocí následujících elementů. Reklama je 

placená i neplacená forma komunikace. Většina reklam se snaží spotřebitele přesvědčit 

nebo ovlivnit ke koupi, ale v některých případech je cílem reklamy pouze dát spotřebiteli 

vědět, že daný produkt či služba už existuje. Reklama je sdělována prostřednictvím řady 

masových médií a působí na širokou škálu potencionálních zákazníků.10  

 

Podle účelu reklamy ji můžeme členit na: 

• informativní reklamu - informuje o nových produktech, službách či akcích, 

• připomínací reklamu – dává spotřebiteli vědět, že určitý výrobek již existuje, kde ho 

mohou koupit a dokdy ho mohou koupit, 

• přesvědčovací reklamu – zdůrazňuje značku, přesvědčuje spotřebitele k rychlé 

koupi. 

 

Reklama může mít také spoustu podob a může být šířena různými způsoby. Způsobů šíření 

je mnoho,  proto zmíním jen ty základní, mezi které patří 11 

1.  Reklama televizní - reklama šířená prostřednictvím televize. Cílem televizní 

reklamy je zapůsobit audiovizuálně, tedy jak na sluch, tak především na zrak.     

Nad touto reklamou vykonává dohled Rada pro televizní a rozhlasové vysílání. 

 

2.  Reklama internetová -  tento způsob šíření reklamy, například pomocí bannerů,     

je v poslední době čím dál více oblíbený, a to především proto, že je levná, cílená   

a  snadno měřitelná. Touto reklamou se zabývá Rada pro reklamu. 

 

3.  Reklama rozhlasová - patří mezi rozšířené formy reklamy, oproti televizní reklamě 

má však tu nevýhodu, že ji lidé vnímají pouze sluchovým vjemem.12 Na jednu 

                                                           
10

 REKLAMA-IN. Propagace reklamy. [online]. [cit.18.2 2013]. Dostupný z:http://www.reklama-
in.cz/propagace-reklamy/ 
11

 PODNIKÁTOR. Druhy reklamy. [online]. [cit.18.2.2013]. dostupný z: http://www.podnikator.cz/provoz-
firmy/marketing/n:16408/Druhy-reklamy 
12

 NAŠE INFO. Rozhlasová reklama [online]. [cit.18.2.2013]. dostupný z: http://www.naseinfo.cz/clanky 
/prace-a-kariera/reklama/rozhlasova-reklama 
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stranu je rozhlasová reklama cenově přístupnější a její tvorba je jednodušší. Rádio 

poslouchají lidé častěji, například v autě cestou do práce, na nákupech v obchodním 

domě  nebo v kanceláři, ale na druhou stranu často vnímáme rozhlasové vysílání 

pouze okrajově, nesoustředíme se na něj a mnohokrát nám dělá jen zvukovou 

kulisu. Dozor nad rozhlasovou reklamou vykonává Rada pro televizní a rozhlasové 

vysílání. 

 
4.  Reklama tisková – jedná se o reklamu v tištěných novinách, inzeráty. Touto 

reklamou se zabývá Rada pro reklamu. 

 
5.  Reklama venkovní a světelná - jedná se o billboardy, plakáty či světelné reklamní 

panely, které mají informační a propagační účely. Tato reklama se umísťuje před 

obchodní domy, administrativní budovy, čerpací stanice, instaluje se na stěny 

budov,  reklamní věže či střechy.13 

 
6.  Reklama mobilní – jedná se o reklamu vyobrazenou na automobilech, vlacích, 

trolejbusem a jiných dopravních prostředcích. 

V neposlední řadě lze reklamu rozlišovat také podle kategorií na reklamu orientovanou    

na spotřebitele, na produkt, na trh a reklamu orientovanou na vlastní podnik.14 

 

2.2.1 Vývoj reklamy 
 

 Historie reklamy sahá hluboko do minulosti, kdy existovala pouze v grafické 

podobě.15 První písemný záznam o reklamě se dochoval již ve starém Egyptě na hliněné 

tabulce, ale stopy po jistém druhu reklamy nás vedou také do starověké Číny nebo Říma.  

 K vývoji reklamy nevyvratitelně přispěl také Johann Gutenberg svým vynálezem 

knihtisku na přelomu roku 1447/1448. Tehdy došlo k rozšíření reklamy o tištěné letáky      

a  inzeráty, které přetrvaly v jisté specifické podobě dodnes.16 Reklama, kterou známe 

                                                           
13

  JURÁŠKOVÁ, Olga. HORŇÁK, Pavel a kolektiv. Velký slovník marketingových komunikací. 1.vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2012. 272 s. ISBN 978-80-247-4354-7 
14

 PODNIKÁTOR. Druhy reklamy. [online]. [cit.18.2.2013]. dostupný z: http://www.podnikator.cz/provoz-
firmy/marketing/n:16408/Druhy-reklamy 
15

 OKO. Historie reklamy. [online]. [cit. 18.2.2013]. dostupný z: http://oko.yin.cz/11/historie-reklamy/ 
16

 HORŇÁK, Petr. Reklama, teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 1.vyd. Zlín: 
VeRBuM, 2010. 320 s. ISBN 978-80-904273-3-4 
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dnes, se však začala vyvíjet až v období průmyslové revoluce, kdy v roce 1841 vznikla 

v USA první profesionální reklamní agentura.17 V roce 1855 se pak například v Berlíně 

poprvé objevily kulaté plakátovací sloupy, které měly vyčistit města od všude                   

se povalujících reklamních letáků. 

 Postupně se přidávaly další a další možnosti, jak cíleně a neotřele šířit reklamu, až po 

tu nejmodernější, šíření pomocí internetu a sociálních sítí.  

 

2.2.2 Zakázaná reklama 

V zákoně o regulaci reklamy není jen zmíněno, jak má reklama vypadat a co musí 

splňovat, ale také, které reklamy jsou zakázané. 

 

Podle zákona o regulaci reklamy se zakazuje:18 

1. Reklama na služby či zboží, které jsou v rozporu s právními předpisy. 

2. Reklama skrytá. U této reklamy se dá těžko rozlišit, zda se jedná o reklamu, protože 

není jako reklama označená. 

3. Reklama, která je založená na podprahovém vnímání, a to proto, že se její naléhání 

zcela vymyká jakékoli rozumové kontrole toho, jemuž je reklama určena.19  

4. Reklama, která je podle zvláštního právního předpisu nekalou obchodní praktikou. 

5. Reklama šířená jako nevyžádaná, pokud vede k výdajům adresáta nebo adresáta 

obtěžuje. 

6. Reklama, která je v rozporu s dobrými mravy, nesmí obsahovat žádnou 

diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy, národnosti, politického názoru nebo 

náboženství. Dále nesmí snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie 

nebo násilí nebo prvky využívající motivu strachu. 

                                                           
17

 WEB ČESKY. Historie reklamy. [online]. [cit.18.2.2013]. dostupný z:http://www.webcesky.cz/historie-
reklamy/ 
18

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
19

 HAJN, Petr. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita,2000. 329 
s. ISBN: 80-210-2282-5 
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7. Reklama podporující chování, které poškozuje lidské zdraví nebo ohrožuje 

bezpečnost osob. 

8. Jestliže je reklama zaměřena na osoby mladší 18 let, nesmí  být v reklamách tyto 

osoby nevhodným způsobem ukazovány v nebezpečných situacích, reklama nesmí 

podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický či morální vývoj, nesmí 

nabádat, aby přemlouvaly své rodiče ke koupi výrobku či služeb a jiné. 

 

 

2.3 Reklama jako nekalá obchodní praktika 

 

V obchodním zákoníku je nekalá soutěž vymezena jako jednání v hospodářské soutěži, 

které je v rozporu s dobrými mravy a zároveň může přivodit  újmu spotřebitelům nebo 

podnikatelům na trhu.20 Mezi nekalosoutěžní jednání patří zejména: 

• Klamavá reklama - Je to jakákoli reklama, která může svým obsahem nebo tím, 

že zahrnuje dvojznačné nebo nesprávné podněty anebo neuvádí klíčové informace, 

klamat spotřebitele a ovlivnit tak jeho ekonomické chování. Podle obchodního 

zákoníku se za klamavou reklamu považuje „šíření údajů o vlastním nebo cizím 

podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu 

a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v  hospodářské soutěži nebo                

v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo 

dalších zákazníků.“
21  Za šíření údajů se považuje sdělení psaným nebo mluveným 

slovem, fotografií, rozhlasem, televizí nebo jiným sdělovacím prostředkem.          

Za klamavý údaj je považován také údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem 

k souvislostem a okolnostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. 

• Vyvolání nebezpečí záměny – V tomto smyslu můžeme protiprávní jednání rozdělit 

na tři druhy. Prvním z nich je napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo 

výkonů,  druhým z nich je užití obchodní firmy nebo názvu osoby či zvláštního 

označení podniku, i když jsou již užívány jiným soutěžitelem, a za třetí je to užití 

                                                           
20

 IPODNIKATEL. Nekalá soutěž. [online]. [18.2.2012]. dostupný z:http://www.ipodnikatel.cz/Ochrana-
spotrebitele/nekala-soutez-a-jeji-nejcastejsi-projevy.html 
21

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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zvláštních označení podniku, výrobků a jiných, které platí na trhu pro určitý podnik 

jako typický. 

• Klamavé označování zboží a služeb – Tuto nekalou obchodní praktiku představuje 

každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou 

domněnku, že jím označené služby nebo zboží pocházejí z určité oblasti, státu       

či  místa nebo od určitého výrobce. Za klamavé označení se také považuje vyvolání 

domněnky, že výrobek vykazuje zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní 

jakost. 

• Parazitování na pověsti podniku - Parazitování je využívání pověsti podniku, 

výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro své podnikání prospěch, 

jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. 

• Podplácení - Podstatou podplácení je požádání, příslib či přijetí prospěchu s cílem 

získat na úkor jiných soutěžitelů přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu           

v  soutěži. 

• Zlehčování – Podle obchodního zákoníku je zlehčování jednání, jímž soutěžitel 

rozšiřuje o výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje s cílem 

soutěžitele poškodit. Za zlehčování se považuje také rozšiřování pravdivých údajů 

o výrobcích nebo výkonech soutěžitele, pokud jsou způsobilé přivodit soutěžiteli 

újmu. Za nekalou praktiku se nepovažuje tzv. oprávněná obrana, což je situace, kdy 

byl soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen. 

• Ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí – Hlavním prvkem ohrožování 

zdraví a životního prostředí  je zkreslování podmínek hospodářské soutěže 

soutěžitelem tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony 

ohrožující zájmy zdraví nebo životního prostředí chráněné zákonem. 

• Porušení obchodního tajemství - Je takové jednání, kterým jiné osobě sdělí nebo 

zpřístupní obchodní tajemství jiného soutěžitele, které může být využito v soutěži 

a o němž se dozvěděl vlastním nebo cizím jednáním, které bylo v rozporu             

se  zákonem nebo mu bylo svěřeno nebo jinak zpřístupněno např. z výkresů, 

modelů na základě jeho pracovního vztahu se soutěžitelem. 
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• Srovnávací reklama – O srovnávací reklamu se jedná, pokud přímo či nepřímo 

označujeme konkurenta, jeho výrobky či služby. Srovnávací reklama jako taková je 

u nás povolena od roku 2001, avšak zákon pro tento druh reklamy předepisuje 

určité podmínky:22  

- Srovnávací reklama nesmí být klamavá a nesmí užívat nekalé obchodní 

praktiky. 

- Srovnávat lze jen takové zboží a služby, které uspokojují stejné potřeby nebo 

jsou určené ke stejnému účelu. U takovýchto produktů lze srovnat jeden nebo 

více základních znaků, které jsou pro ně důležité, charakteristické a ověřitelné. 

Jedním ze znaků může být například cena. 

- Srovnávací reklama nesmí vést k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi tím, 

jehož výrobky nebo služby reklama podporuje  a jiným soutěžitelem a nesmí 

zlehčovat nepravdivými údaji podnik jiného soutěžitele. 

- Srovnávací reklama je přípustná, pokud se výrobek s oprávněním užívat 

chráněné označení původu srovná pouze s výrobkem se stejným označením 

původu. 

- Srovnávací reklama nesmí nabízet zboží nebo služby jako napodobení nebo 

reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo 

obchodním jménem či firmou. 

- Srovnávací reklama nesmí vést k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté 

s ochrannou známkou soutěžitele, jeho firmou či jinými pro něj 

charakteristickými a příznačnými označeními. 

                                                           
22

 ELIÁŠ, Karel. BEJČEK, Josef. Kurs obchodního práva obecná část-soutěžní právo. 4.vyd. Praha: C.H.BECK, 
2004. 649s. ISBN: 80-7179-854-1 
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V České republice se tento typ reklamy takřka nepoužívá, snad částečně i z obav, 

jak by  sporné případy posuzoval soud. Například Televize Nova ve svých začátcích 

uveřejnila slogan “Jsme česká televize, ne Česká televize“ a soud rozhodl, že takový 

slogan je srovnávací reklamou.23 Jak někteří odborníci ale tvrdili, v tomto případě             

se nemohlo jednat o srovnávací reklamu, protože ve sloganu žádné srovnání zkrátka není. 

Dnes by zřejmě soud rozhodl jinak, ale předsudky k tomuto druhu reklamy dále 

přetrvávají.  

 
 

2.4  Druhy farmareklamy 
 

  Reklama na léčivé přípravky může být šířená mnoha způsoby, ať už se jedná           

o  reklamu zaměřenou na odborníky nebo na laickou veřejnost. Za reklamu se považují 

letáky, plakáty či reklamní předměty a vzorky, které farmaceutické společnosti pravidelně 

dodávají do lékařských institucí,  publikace lékařů v odborných časopisech, přednášky    

na  vědeckých kongresech nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání nebo 

spotřeby humánních léčiv. To vše je dle zákona klasifikováno jako reklama na léčivé 

přípravky.24 

1.  Reklamní materiály - Letáky, brožury, plakáty či jiné propagační materiály, toho 

všeho jsou plné všechny lékařské čekárny a jiné zdravotní instituce, jejichž čtením 

zabíjíme čas. Jedná se však o reklamní materiály na léky volně prodejné. Pokud   

se  jedná o reklamní materiály, které se týkají léků na předpis, musí lékařský 

odborník dbát na to, aby jakékoli tyto materiály poskytnuté farmaceutickými 

společnostmi nebyly poskytovány přímo pacientům a aby se nenacházely ani       

na  veřejných prostranstvích a v prostorách jako čekárnách, ordinacích či lékárnách. 

 

2.  Vzorky - Farmaceutické společnosti mohou vzorky léků poskytovat pouze          

na  základě písemné žádosti lékaře v omezeném množství, a to jen a pouze 

lékařům, nikdy ne široké veřejnosti nebo lékárníkům. Tyto vzorky mohou 

poskytovat pouze na jeden kalendářní rok a každý vzorek musí odpovídat 

                                                           
23

 EPRAVO. Srovnávací reklama. [online]. [cit. 25.2.2013]. dostupný z: http://www.epravo.cz/top/ 
clanky/srovnavaci- reklama-56423.html 
24

 SAMEC, Petr. ZDRAVÍ E15. Zdravotnický odborník a reklama na léčivé přípravky. 2011, č.11 
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nejmenšímu možnému balení daného přípravku na trhu. Dále musí být každý 

označen jako „neprodejný nebo bezplatný vzorek“. Přípravky, které obsahují 

psychotropní nebo omamné látky, se nesmí poskytovat ani odborníkům.25 

3. Publikace a veřejná vystoupení – V rozhovorech, na tiskových konferencích, 

přednáškách na kongresech či v odborném článku musí mít zdravotnický odborník 

vždy na paměti, že propagace léků na předpis či doporučování určitého přípravku  

nesmí být směřována na širokou veřejnost. Ve společnosti jiných odborníků je toto 

chování přípustné, avšak i tady je nutné dodržovat jisté zásady jako prezentovat 

lékařský přípravek objektivně a bez přehánění jeho vlastností. 

 

4. Návštěvy reprezentantů – I každá taková návštěva obchodního zástupce, byť      

už  se jedná o návštěvy pouze lékařů, se považuje za reklamu. Ze zákona je povinen 

zástupce předat lékaři veškeré informace o užívání léku a způsobu jeho hrazení. 

Také je povinen bez zbytečného odkladu informovat o významných skutečnostech 

týkajících se použití léčivého přípravku, o kterých se při výkonu své činnosti dozví, 

a to především o všech nežádoucích účincích jemu ohlášených.26 
  

 

5. Sponzoring – Tento trochu jiný „druh“ farmareklamy bývá často zneužíván jako 

forma uplácení lékařů, aby propagovali právě jejich produkty. O tomto tématu     

se  budu více zabývat v další kapitole mé diplomové práce, proto zde sponzoring 

zmiňuji pouze okrajově jako další možný druh reklamy. 

                                                           
25

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
26

 NOVAKOVÁ, Eva. JANDOVÁ, Venuška. Reklama a její regulace. 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2006. 246 s. 
ISBN 80-72016-016. 
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3. Právní úprava 
 

 V této kapitole se budu zabývat historickým vývojem regulace reklamy                  

ve  zdravotnictví, současnou právní úpravou a také vás seznámím s novou reformou        

ve  farmareklamě, která platí od letošního roku. Na konec této kapitoly srovnám regulaci 

reklamy ve farmareklamě v ČR se zeměmi mimo EU. Bude se jednat o USA, Rusko         

a  Čínu. 

 

3.1 Současná právní úprava 
 

 Na úvod bych chtěla zmínit, že předmětem reklamy může být pouze takový humánní 

léčivý přípravek, který je registrovaný podle zvláštního právního předpisu. Zároveň 

jakékoliv informace zmíněné v reklamě na humánní léčivé přípravky musí odpovídat 

údajům uvedeným v souhrnu údajů daného přípravku a dále musí reklama přípravek 

předvést objektivně, bez přehánění jeho účinných vlastností. 

 Před uvedením na trh musí být humánní léčivé přípravky registrovány buď Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv nebo registrované postupem podle zvláštního předpisu 

Společenství, upravujícího postupy Společenství pro registraci a dozor nad léčivými 

přípravky. I zde jsou však výjimky, registraci například nepodléhají léčivé přípravky 

připravené v lékárně podle lékařského předpisu pro jednotlivého pacienta, léčivé přípravky 

používané jako vzorky pro účely vědecké, kontrolní, výzkumné a výukové nebo 

meziprodukty určené k dalšímu zpracování držitelem povolení k výrobě léčiv.27 

 Léčivý přípravek musí být vybaven  příbalovou informací, která nesmí obsahovat 

žádné prvky reklamního charakteru. Pokud jsou všechny potřebné údaje uvedeny již       

na  obalu přípravku, není v  tomto případě příbalová informace povinná. 

  

 

                                                           
27

 NOVAKOVÁ, Eva. JANDOVÁ, Venuška. Reklama a její regulace. 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2006. 246 s. 
ISBN 80-72016-016. 
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 Dle Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy se za reklamu na humánní léčivé 

přípravky považují všechny informace, přesvědčování či pobídky určené k podpoře 

předepisování, prodeje, dodávání, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků..28 

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, jedná se zejména o dodávání vzorků léčivých 

přípravků, návštěvy obchodních zástupců u osob oprávněných je předepisovat, dodávat 

nebo vydávat, sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, 

výdeje nebo spotřeby léčivých přípravků navštěvovaných odborníky, sponzorování 

vědeckých kongresů s účastí odborníků aj.29 

 Naopak jednáními, které se podle zákona o regulaci reklamy za reklamu 

nepovažuje, je zejména:30 

1. „označování humánních léčivých přípravků a příbalové informace podle zvláštních 

právních předpisů, 

2. korespondence nutná k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní humánní 

léčivý přípravek a případné doprovodné materiály nereklamní povahy, 

3. prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností humánních léčivých 

přípravků, dále na oznámení, upozornění a poskytnutí informací, týkajících          

se  například změn balení, varování před nežádoucími účinky humánního léčivého 

přípravku, 

4. údaj o lidském zdraví nebo onemocnění, pokud neobsahuje  žádný  odkaz, a to ani 

nepřímý, na humánní léčivý přípravek.“  

 

U reklamy na humánní léčivé přípravky je nutné rozlišovat, zda je zaměřená na širokou 

veřejnost nebo naopak na odborníky. Reklama zaměřená na odborníky musí splňovat 

podmínky ustanovení §5 Regulace reklamy, které zároveň stanovují, co reklamou není. 

Velká pozornost je věnována především pravdivosti a úplnosti uvedených informací 

v reklamě. 

 

                                                           
28 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
29

 HOLÝ, Pavel. CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy Komentář. Praha: C.H.Beck, 2009. 322 s. ISNB 

978-80-7400-180-2 
30 HOLÝ, Pavel. CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy Komentář. Praha: C.H.Beck, 2009. 322 s. ISNB 

978-80-7400-180-2 
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3.1.1 Reklama zaměřená na odborníky  
 

1.  Reklama na humánní léčivé přípravky, která je zaměřená na odborníky, může být 

šířena pouze prostřednictvím takových komunikačních prostředků, které jsou 

určené převážně pro tyto odborníky. Jedná se například o odborný periodický tisk,  

neperiodické odborné publikace či odborné audiovizuální pořady.31 

2.  Výše zmíněné způsoby šíření reklamy musí uvádět přesné, aktuální, prokazatelné    

a  dostatečně úplné informace, umožňující odborníkům udělat si vlastní názor        

o  hodnotě daného humánního léčivého přípravku. Jestliže jsou údaje převzaté 

z jiné odborné publikace, musí být uvedena jako zdroj a údaje z ní musí být přesně 

interpretovány. Dále musí obsahovat informaci o způsobu výdeje léčivého 

přípravku podle rozhodnutí o registraci a informaci o způsobu hrazení z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění. Nesmí chybět ani údaje o datu schválení léčivého 

přípravku a  datu poslední revize. 

V souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky, která je zaměřená na odborníky, 

je  zakázáno nabízet jim, slibovat nebo poskytovat dary. Toto je dovoleno pouze v případě, 

že  jsou dary nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.32 

 

3.1.2 Reklama zaměřená na širokou veřejnost 

1. Předmětem reklamy, která je určena široké veřejnosti, mohou být pouze ty humánní 

léčivé přípravky, jež užíváme bez stanovení diagnózy, napsání předpisu nebo léčení 

praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka.33  

 

2. Reklama zaměřená na širokou veřejnost musí být formulována tak, aby bylo 

zřejmé, že se jedná o reklamu na humánní léčivý přípravek. Název léčiva musí být 

uveden tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud přípravek obsahuje 

pouze jednu léčivou látku, musí být v reklamě zmíněn i běžný název tohoto 

léčivého přípravku. Dále musí reklama obsahovat informace důležité pro správné 

                                                           
31 NOVAKOVÁ, Eva. JANDOVÁ, Venuška. Reklama a její regulace. 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2006. 246 s. 

ISBN 80-72016-016. 
32

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
33

 HOLÝ, Pavel. CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy Komentář. Praha: C.H.Beck, 2009. 322 s. ISNB 
978-80-7400-180-2 
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použití přípravku a zřetelnou výzvu k pečlivému přečtení příbalového letáku. 

Pokud se jedná o tištěnou reklamu, musí být tato výzva dobře čitelná. 

 

3. Jak vyplývá z předchozího textu, předmětem reklamy naopak nesmí být humánní 

léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis nebo přípravky 

obsahující omamné nebo psychotropní látky.34 

 
4. Obsahem reklamy nesmí být prohlášení, že účinek přípravku je zaručený, 

srovnatelný nebo dokonce lepší než účinek jiného humánního léčivého přípravku   

a jeho užívání není spojeno s žádnými vedlejšími zdravotními příznaky. Dále nesmí 

reklama naznačovat, že užívání přípravku zlepší zdraví osoby užívající produkt, 

přehnaným  nebo nevhodným způsobem poukazovat na možnost uzdravení  nebo 

že neužitím léčivého přípravku může být nepříznivě ovlivněn váš zdravotní stav. 

Toto ustanovení se však nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem 

zdravotnictví. Mezi další zakázané obsahy reklamy patří vyvolání dojmu, že porada 

s lékařem či lékařský zákrok není nutný, doporučení humánního léčivého přípravku 

s odkazem na doporučení vědců, zdravotních odborníků nebo osob, které odborníky 

nejsou, ale jejich společenské postavení může přispět ke zvýšení spotřeby 

přípravku. 

 
Zakázán je taky popis nebo podrobné vylíčení konkrétního průběhu případu, které 

může vést k možnému špatnému stanovení vlastní diagnózy. Reklama také nesmí být 

zaměřena na osoby mladší 15 let.35  

 

3.1.3 Reklama podporující darování lidských tkání a buněk  
 

Dle Zákona o regulaci reklamy je reklama podporující darování lidských tkání        

a buněk za finanční odměnu či jinou výhodu  zakázána.  

 

                                                           
34

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
35

 HOLÝ, Pavel. CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy Komentář. Praha: C.H.Beck, 2009. 322 s. ISNB 
978-80-7400-180-2 
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3.2 Reforma v regulaci reklamy ve zdravotnictví 
 

 Dne 25. října 2012 byla na I. čtení v rámci zasedání schůze Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky schválena novela zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 36 

Návrh zákona byl dále předán k projednání výboru pro zdravotnictví. Novela zákona měla 

nabýt účinnosti od 1. 1. 2013, nicméně projednání se neustále odkládalo až na únor roku 

2013. Následovat pak bude projednání Poslaneckou sněmovnou na II. čtení společně 

s pozměňovacími návrhy předloženými ve Výboru a pak na plénu Poslanecké sněmovny.37  

Účinnost novely se tak dále posouvá. 

 Jak uvádí důvodová zpráva uveřejněná na stránkách vlády, základním důvodem pro 

předložení návrhu novely zákona o regulaci reklamy byla potřeba vytvořit účinnější 

mechanismy pro zamezení neetického jednání a korupce v oblasti zdravotnictví,                 

a to zvláště na  úseku reklamy na humánní léčivé přípravky.38 Připravovaná novela je 

součástí souhrnu reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti celého 

zdravotnického systému. 

 Aby bylo dosaženo stanovených cílů, reaguje novela například na ty situace, kdy 

lékaři předepisují humánní léčivé přípravky a z okruhu možných indikovaných léčivých 

přípravků upřednostňují ten, z jehož předepsání mají finanční či jiný přínos. Toto zištné 

jednání vede k ovlivnění přirozené soutěže mezi léčivými přípravky a vede také k omezení 

spolurozhodování pacienta o výběru pro něj nejvhodnějšího léčivého přípravku. Dochází 

tak k  výraznému  narušení poskytování optimální zdravotní péče. Předložený návrh 

novely zákona proto výše popsané jednání zakazuje a stanoví za ně sankce. 

 Reklama na humánní léčivé přípravky představuje velmi citlivou oblast a je tedy    

ve  veřejném zájmu, aby došlo k zefektivnění a zprůhlednění celého systému zdravotnictví. 

Výskyt nezákonné reklamy na humánní léčivé přípravky by měl být účinně eliminován     

a  důsledně trestán. Dosavadní ustanovení zákona dává možnost různého výkladu, 

vytvářející prostor pro obcházení zákona. Předložený návrh novely má tyto zásadní 

nedostatky odstranit. Jako příklad můžeme uvést skutečnost, že dosavadní právní úprava 

                                                           
36 KMVS. Novela zákona o regulaci reklamy. [online]. [cit. 15.3.2013]. dostupný z:   
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http://www.kmvs.cz/farmacie/novela-zakona-o-lecivech-a-novela-zakona-o-regulaci-reklamy---aktualni-
stav.html 
38

 Důvodová zpráva k novelizaci zákona  č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rok 2012 



 

21 
 

nestanoví osobám předepisujícím nebo vydávajícím léčivé přípravky povinnost pod 

hrozbou uložení sankce podávat příslušnému dozorovému orgánu vysvětlení a potřebnou 

součinnost, v důsledku čehož zůstává řada protiprávních jednání stále neodhalena nebo je 

nelze prokázat. V praxi se ukázalo, že dosavadní úprava možnosti správního orgánu 

požadovat vysvětlení je v tomto směru nedostatečná a neúčinná. Navíc sankce                  

za neposkytnutí vysvětlení ve výši 5 000,-  Kč je neúměrně nízká. 

 Podle návrhu by měly být ze současného znění zákona odstraněny ty prvky, které 

rozdílně hodnotí a posuzují činnost fyzických a právnických osob.  Nadále není možné, 

aby právní řád České republiky stejné skutkové jednání osoby fyzické postihnout 

umožňoval a   osoby právnické nikoli. Odlišné právní posouzení, závislé na tom, zda bylo 

jednání učiněno FO nebo PO, vede k nerovnosti a diskriminaci a návrh novely má v tomto 

směru nastolit rovný přístup a transparentnost v reklamních aktivitách. 

 Za dobu účinnosti zákona v oblasti zdravotnictví a humánních léčivých přípravků 

byly zjištěny řady nedostatků, které volají po dílčích změnách zákona týkajícího se této 

oblasti. Jedná se o následující obecné okruhy problémů39: 

1. Zpřesňuje se znění definice reklamy. 

2. Upřesňuje se také definice činností v oblasti průzkumu trhu. Za tuto činnost se bude 

v budoucnu považovat také poregistrační neitervenční studie. 

3. Rozšiřuje se definice sponzorování vědeckých kongresů i na jiné obdobné akce, 

protože docházelo ke sporným situacím při výkladu těchto pojmů. 

 

4. V nové úpravě se také navrhuje upravit podmínky pro setkání osob oprávněných 

humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat, pořádaného za účelem 

podpory předepisování,  výdeje či prodeje léčivých přípravků. Tyto akce budou 

v souladu se  zákonem pouze tehdy,  bude-li pohoštění, úhrada cestovních nákladů, 

ubytování,  strava,  registrační poplatek aj. omezeno pouze na hlavní účel setkání      

a nebude rozšířeno na jiné osoby než osoby oprávněné humánní léčivé přípravky 

předepisovat nebo vydávat. Tato opatření byla navrhnuta po předešlých 

zkušenostech, kdy farmaceutické společnosti vybíraly pro konání setkání atraktivní 

                                                           
39

 Důvodová zpráva k novelizaci zákona  č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rok 2012 



 

22 
 

zahraniční destinace a  odborné akce pak připomínaly spíše pěknou dovolenou. 

K vyšší průhlednosti těchto akcí přispívá také další návrh novely, a to povinnost 

fyzické nebo právnické osoby, která svolává setkání osob oprávněných humánní 

léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat, oznámit orgánu dozoru konání takovéto 

akce předem. Společnost bude muset uvést důvod pořádání setkání, jeho program, 

sponzora, místo a dobu konání. Tyto údaje budou následně zveřejněny. Při nesplnění 

této povinnosti bude následovat udělení sankce. 

 

5. Novela zákona myslí také na sponzorování akcí a situace, kdy sponzor                     

ke sponzorování využívá třetích osob. Za současného právního stavu může být 

právní úprava obcházena a vznikají pochybnosti o odpovědnosti jak sponzora, tak 

prostředníka. 

 

6. Osoby, které jsou oprávněné humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat, 

budou muset nově spolupracovat s orgánem dozoru při výkonu jeho působnosti. 

Podle současné úpravy nemají orgány dozoru možnost získat od nich jakékoli 

informace v souvislosti s reklamou na léčivé přípravky, a to ani o jejich účasti 

v dotazníkových akcích, na seminářích, mezinárodních kongresech či o jakýchkoli 

nabídkách, které v souvislosti s tímto obdrželi. Nesplnění této povinnosti pak bude  

doprovázeno sankcemi. 

 

7. Novela zákona se samozřejmě zabývá také výší sankcí. Dosavadní výše sankcí se dle 

důvodové zprávy zcela míjí účinkem, a proto je navrhováno tyto sankce, s ohledem 

na  současný trend ve státech Evropské unie, zvýšit. Farmaceutickým společnostem 

s vysokým obratem totiž nynější sankce nezpůsobují téměř žádnou finanční újmu. 

V návrhu novely jsou také zpřesněna v úvahu přicházející kritéria při ukládání pokut. 

Těmito kritérii jsou například zohlednění právě dosaženého obratu společnosti 

vztahujícímu se k předmětnému léčivému přípravku, dosažené výše a povahy výhody 

získané protiprávním jednáním či případné opakované porušení zákona. Návrh pro 

určování výše pokuty zmiňuje také princip „shovívavosti“.  Ten je založen na situaci, 

kdy jeden z pachatelů dobrovolně a účinně odhalí utajované nezákonné praktiky      

a  významnou měrou přispěje k zamezení nebo napravení škodlivých následků 

deliktu proti zákonu, kterého se účastní více fyzických nebo právnických osob. 
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V tomto případě zákon výslovně umožní správnímu orgánu účastníkovi výrazně 

snížit pokutu. 

 Při řešení výše uvedených problémů mohou nastat pouze dvě situace.  Jednou 

možností je, že zákon o regulaci reklamy nebude novelizován a uvedené problémy budou   

i nadále přetrvávat.  Druhou variantu samozřejmě představuje novelizace zákona o regulaci 

reklamy, která se pokusí vyřešit nedostatky současné právní úpravy a nastolit takový 

právní režim, který bude charakterizován vyšší mírou odpovědnosti za reklamní aktivity 

vytvořením adekvátních právních prostředků pro zamezení těchto jednání. Přijetí 

novelizace tedy bude mít snad výrazný protikorupční efekt. 

 

3.2.1 Subjekty dotčené novelou zákona 
 

  Návrh novely zákona o regulaci reklamy se samozřejmě týká řady osob, které 

působí v  systému zdravotnictví. Dotýká se nejen samotných pacientů, lékařů, farmaceutů, 

ale také zdravotních pojišťoven,  distributorů a výrobců léčiv, zadavatelů, zpracovatelů     

a  šiřitelů reklamy na humánní léčivé přípravky a výrobky prezentované jako humánní 

léčivé přípravky a také se týká orgánů států působících v této oblasti. 

 

 

3.2.2 Konkrétní změny současné právní úpravy 

•  Do zákona se doplňuje dosud chybějící ustanovení, podle kterého se za zadavatele 

reklamy považuje i osoba zpracovávající reklamu pro vlastní potřebu. Na tuto 

osobu se tak budou vztahovat i povinnosti zadavatele reklamy. 

• V návrhu novely se dále upouští od používání slova "odborník". Důvodem je velice 

obecný význam tohoto slova, který může být zavádějící. Návrh novely tak místo 

pojmu "odborník" zavádí směrnicí 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajících  

se  humánních léčivých přípravků výslovně používaný termín "osoba oprávněná 

předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky", který je doplněn odkazem 

na ustanovení zákona o léčivech, který daný okruh osob definují. 
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• Pojem "sponzorování vědeckých kongresů" použitý v tomto paragrafu, který je     

ze zákona považován za jednu z forem reklamy na humánní léčivé přípravky,       

se  zpřesňuje tak, aby zahrnoval i jiné  odborné akce stejné povahy. 

• V reklamě zaměřené na širokou veřejnost se zakazují spotřebitelské soutěže jako 

jedna z možných forem reklamy na humánní léčivé přípravky. Podle zjištěných 

zkušeností mohou tyto soutěže podporovat neracionální používání léčivých 

přípravků, a to pobídkou ke koupi léčivých přípravků v množství neadekvátním 

potřebám pacienta. 

• Novela také upravuje možnost návštěv lékařů obchodními zástupci s léčivými 

přípravky. Pod vlivem zkušeností, kdy byly tyto návštěvy prováděny v ordinačních 

hodinách na úkor času, který by měl být určen pacientům, se tyto návštěvy 

vymezily, a to na dobu po ordinačních hodinách, což přivítají zejména samotní 

pacienti. 

• Novela právní úpravy také omezuje vydávání vzorků léčivých přípravků. Ty by 

měly sloužit k tomu, aby lékař vyzkoušel na pacientech nový přípravek uváděný   

na trh. V  praxi se však ukazuje, že i několik let po uvedení na trh jsou vzorky 

léčivých přípravků stále vydávány a neslouží již tedy jako možnost lékaře seznámit 

se s novým lékem, nýbrž jako dar v souvislosti s reklamou na léčivé přípravky. 

Navíc jsou vzorky mnohdy vydávány v množství, které se jeví jako nadměrné. 

Novela tedy přesně stanovuje množství povolených vzorků léčivých přípravků       

a omezuje jejich používání na dobu dvou let od chvíle, kdy byl léčivý přípravek 

uveden na trh. 

 

Návrh novely byl diskutován se zástupci asociací farmaceutického průmyslu, se zástupci 

pacientských organizací, profesních organizací lékařů a lékárníků, kteří měli k textu 

návrhu novely následující připomínky:40 

1.  Mezi zásadní patřil požadavek ponechání definice odborníka ve stávajícím znění. 

Novela totiž původně počítala s návrhem na rozšíření kategorie odborníků              

i o zaměstnance zdravotních pojišťoven, kteří se podílejí na tvorbě lékové politiky. 

                                                           
40

 Důvodová zpráva k novelizaci zákona  č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rok 2012 



 

25 
 

Požadavek zástupců byl tedy zohledněn a definice byla ponechána v původním 

znění. 

 

2.  Zástupci se také ohrazovali proti tomu, aby průzkum trhu a neintervenční 

poregistrační studie byly považovány za marketingové aktivity. Jako důvod 

uvádějí, že  průzkumy trhu jsou prováděny ve všech oborech, nikoli pouze            

ve farmaceutickém průmyslu, za účelem získání podkladů pro budoucí obchodní 

rozhodnutí a  poregistrační studie jsou často prováděny na základě požadavku 

regulačních autorit. Tato připomínka byla do novely zahrnuta jen částečně, a to tak, 

že do této kategorie nezahrnula poregistrační studii bezpečnosti, která není 

prováděna za účelem podpory prodeje. 

 

3.  Jako další požadavek byla uvedena připomínka k formulaci části novely týkající 

se  zákazu spotřebitelských soutěží a jiných podobných aktivit v reklamě               

na humánní léčivé přípravky. Byla navrhována tato formulace: "Reklama              

na humánní léčivé přípravky ve formě soutěže, loterie nebo jiné podobné hry, 

spočívající v množství předepsaných, spotřebovaných či vydaných léčivých 

přípravků, je zakázána." Tato připomínka byla zohledněna. 

 

4.  Jako zásadní také označili výhradu k použití slova "pohostinnost". Jako 

odůvodnění uvedli, že slovo pohostinnost je vlastnost, nikoliv něco,                       

co je poskytováno pohoštěnému. Výraz pohostinnost by tedy měl být na jejich 

návrh nahrazen výrazem "pohoštění". Jelikož ale tento pojem není v žádném 

právním předpisu definován, je  potřeba vymezit jeho obsah ve vztahu k náhradě 

výdajů na cestovné a ubytování pro účely regulace reklamy. Tato připomínka byla 

v novele vzata v potaz a v návrhu zákona je přesně vyznačeno, které činnosti         

se za pohostinnost považují. 

 

5.  Výhrady byly obecně vzneseny také k výši sankcí, podle rozboru obdobných 

sankcí ve  státech EU bylo navrhováno zvýšit sankce na desetinásobek současné 

výše. I tato námitka byla částečně zohledněna, ovšem výše sankce byla navýšena 

pouze trojnásobně. 
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Začlenění  nové právní úpravy do praxe bude zkoumáno po uplynutí 2 let ode dne 

nabytí její účinnosti. Přezkum bude provádět státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci 

s  dotčenými subjekty, a to především z důvodu zjištění dosahování cílů sledovaných touto 

právní úpravou. 

 

3.3 Srovnání regulace reklamy se zeměmi mimo EU 
 

3.3.1 Regulace reklamy na léčiva v USA 
 

 Hlavním rozdílem v regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky mezi Českou 

republikou a USA je ten, že zákony ve Spojených státech umožňují reklamu léků             

na předpis zaměřenou na širokou veřejnost.41 Reklama na předpisová léčiva je v zákoně 

upravena obecně a nikde nestanovuje zákaz takovouto reklamu zaměřit také                      

na neodborníky. Podle mého názoru není tato  úprava  regulace reklamy úplně 

nejvhodnější. Já jako laik nerozpoznám, co je pro mé zdraví nejlepší a umožnění 

prezentace léků na předpis může  poškodit i lékaře. Média mají v dnešní době obrovskou 

sílu a ovlivňují spoustu lidí, proto by mohlo dojít k situaci, kdy bude pacient pochybovat   

o rozhodnutí svého lékaře, pokud mu předepíše jiný lék, než který by podle něj byl 

vhodnější na základě reklamy v televizi, kterou shlédl. 

 Úprava reklamy léků na předpis se nachází v paragrafu 352(n) zákona o potravinách, 

léčivech a kosmetice nebo podle číslování federálních zákonů v paragrafu USC 502(n), 

který má název: „Nesprávně označená léčiva a zdravotnické prostředky.“42  Podle něho 

musí výrobce, ten, kdo léčivo zabalil nebo jeho distributor připojit do všech reklamních 

sdělení na  přípravky distribuované nebo k prodeji nabízené preskripční léčiva pravdivé 

informace o  generickém názvu, složení, stručném shrnutí nežádoucích účinků, 

kontraindikací a  účinností, jejichž podrobnosti stanoví vyhláška. Přičemž generický název 

léčiva musí být uveden výrazně a písmem alespoň polovičním ve srovnání s písmem názvu 

přípravku. 

 Vyhlášku nalezneme jako 21 CFR 202. Toto uvádím pro zajímavost, protože číslo 

202 označuje paragraf, jehož rozsah činí neuvěřitelných 22 normostran, což je zhruba tolik, 
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kolik činí příslušná ustanovení našeho zákona o regulaci reklamy.  Jak je zřejmé, zákon  

ve  Spojených státech je velice podrobný, proto se budu zabývat pouze jeho významnější 

částí. 

 Na reklamu na léčivé přípravky na předpis dohlíží v USA Food and drug 

administration (dále jen FDA). FDA existuje v rámci ministerstva zdravotnictví                  

a sociálních služeb. Skládá se z Úřadu komisaře a čtyř ředitelství, které dohlíží na lékařské, 

tabákové, globální regulační činnosti a politiky a na bezpečnost potravin.43 Pro reklamu   

na léky má zřízeno zvláštní oddělení Division of drug marketing, advertising                  

and communications (v překladu oddělení marketingu léků, reklamy a komunikace). 

Tomuto oddělení se musí posílat všechny reklamy, nikoli na předběžné schválení,           

ale pouze proto, aby nad nimi mohla FDA vykonávat dohled. Předběžné schválení je nutné 

pouze u těch reklam na léčiva, o kterých zadavatel nebo FDA obdrželi informace, že toto 

léčivo může způsobovat úmrtí a závažná porušení zdraví a tyto informace nejsou široce 

dostupné v lékařské literatuře. Odpovědnost FDA je rozšířena na 50 spojených států, 

District of Columbia, Puerto Rico, Panenské ostrovy a další americké území a državy.44  

 Dosti podstatnou částí reklamy je tzv. stručný souhrn, ve kterém se uvádějí 

nežádoucí účinky, kontraindikace a účinnost.45 Tento souhrn musí obsahovat jak reklamy 

rozhlasové, televizní, tak i telefonické. Jistou výjimkou mezi reklamami, kde stručný 

souhrn není nutný, je připomínková reklama, která má upoutat pozornost k názvu  

přípravku,  avšak  která neobsahuje indikace nebo dávková doporučení. Takováto reklama 

smí obsahovat pouze obchodní název přípravku, generický název každé z účinných látek, 

popřípadě počet dávek v balení, cenu, název a adresu výrobce a toho, kdo jej balil a další. 

Její definice je tedy mnohem obsáhlejší, než je tomu u nás, kde smí připomínková reklama 

obsahovat jen název humánního léčivého přípravku nebo jeho mezinárodní nechráněný 

název, popřípadě ochrannou známku. Komisař FDA může tuto výjimku připomínkové 

reklamy odebrat, a to v případě, kdy se zjistí, že s užíváním přípravku jsou spojena úmrtí 

nebo závažná poškození zdraví. 
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 Velká pozornost je věnována tomu, kdy je reklama považována za klamavou. Tato 

vyhláška je rovněž velice podrobná, což můžeme spatřit na příkladu stanovení písma, 

kterým jsou uvedeny přínosy a rizika spojená s užíváním léčiva. Výraznost a čitelnost 

písma musí být rozumně srovnatelná, pokud jde o prezentaci informace týkající                

se účinnosti léčiva, přičemž se posuzují všechny faktory jako typografie, kontrast, členění 

odstavců, nepopsané místo a všechny ostatní techniky používané k upoutání pozornosti.  

Za nepřípustné se například považuje, pokud by slovo „přínosy“ mělo tmavší odstín          

či větší velikost písma než slovo „rizika“, jelikož by slovo přínosy přitáhlo pozornost 

mnohem více.                                                                       

 Vyhláška rovněž rozlišuje mezi reklamou a označením.46 Za reklamu se považují 

inzeráty v novinách, časopisech a jiných periodikách a reklamy vysílané rozhlasem, 

televizí nebo rozšiřované telefonicky. Za označení se naopak považují brožury, dopisy, 

kalendáře, ceníky a filmy určené zdravotnickým odborníkům, ve kterých jsou obsaženy 

informace o léčivech a které jsou šířeny výrobcem nebo distributorem. Označení             

má vlastní pravidla a za reklamu se tedy nepovažuje, což se částečně podobá úpravě v ČR. 

 

 Dalším vcelku  podstatným rozdílem mezi českou úpravou a úpravou ve Spojených 

státech je to, že v USA umožňuje vyhláška předložit reklamu FDA k okomentování, zda   

je či není v souladu s právními předpisy, což může inzerentům bezesporu ušetřit spoustu 

peněz a případných potíží. Vyhláška dále uvádí, že pokud FDA inzerentovi sdělí,             

že je reklama v pořádku a později svůj výrok vezme zpět, bude o tomto rozhodnutí inzerent 

vyrozuměn a před tím, než proti němu bude vedeno soudní řízení, bude mu poskytnuta 

dostatečná doba k tomu, aby reklamu opravil v souladu s  právními předpisy. 

 

 V USA, stejně jako v celé Evropské unii, respektive v Evropském hospodářském 

prostoru, je v reklamách povoleno uvádět frázi „FDA doporučuje“, což ovšem nebylo vždy 

možné. Toto sdělení bylo zakázáno až do 21. listopadu 1997, kdy vstoupil v účinnost 

zákon Food and Drug administration moderniozation act of 1997.  

 

 Zákon rovněž upravuje rozdávání vzorků. Tato část má název Výjimky a požadavky 

týkající se léčiv, zdravotnických prostředků a biologických produktů. Základním prvkem 
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této úpravy je možnost distribuovat vzorky léčiv lékařům na základě jejich písemné žádosti 

nebo lékárnám či zdravotnickým zařízením na základě písemné žádosti lékaře, který         

si vzorek vyžádal. V tomto případě se tedy úprava odlišuje nejen od úpravy v České 

republice, kde je možno vzorky poskytovat na základě písemné žádosti pouze lékařům,   

ale také od úpravy ES. 

 

 Jestliže společnost inzeruje léčiva mimo schválené indikace, dopouští se trestného 

činu, přičemž v USA existuje trestní odpovědnost právnických osob. Například v roce 

2004 zaplatila společnost Pfizer vládě 430 milionů USD za to, že propagovala 

antiepileptický přípravek Neurotin jako analgetikum a léčivo na bipolární poruchu. 

 

 Regulována je rovněž reklama na volně prodejná léčiva, již má v kompetenci Federal 

Trade Commission, a to přesto, že na léčiva pohlíží jako na jakékoli jiné zboží. Regulace 

ovšem pochází spíše z oblasti, kterou u nás nalezneme upravenou v obchodním zákoníku 

jako klamavou reklamu. Je také důležité podotknout, že na reklamu na předpisová léčiva 

v rozsahu, v jakém je ve Spojených státech upravena, se ustanovení o klamavé reklamě 

nevztahuje. To je další podstatný rozdíl oproti naší úpravě. Protože jakkoli je reklama      

na léčiva regulována specificky v zákoně o regulaci reklamy, nesmějí reklamní sdělení    

na léčiva být v rozporu s ustanoveními obchodního zákoníku o klamavé reklamě               

či s dalšími ustanoveními o nekalé soutěži. 

 

 Pro zajímavost, vedle USA je  jedinou další zemí, kde je možno inzerovat  léky       

na předpis také široké veřejnosti,  Nový Zéland. Tam byl v roce 1990 přijat nový zákon     

o Listině svobod, který říká: „Každý má právo na svobodu projevu, včetně svobody 

vyhledávat, získávat a sdělovat informace a názory jakéhokoli druhu a v jakékoli formě“.47 

Podle článku 29 se práva vztahují i na právnické osoby, pokud není v Listině uvedeno 

jinak, což není.  
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3.3.2 Regulace reklamy na léčiva v Rusku 
 

 Jediný typ propagační aktivity na trhu s humánními léčivými přípravky, který je 

specificky upraven v ruském zákoně, je reklama.48 Stejně jako v České republice, může být 

v médiích propagována pouze reklama na volně dostupná léčiva, bez lékařského předpisu. 

Ruská právní úprava obsahuje několik ustanovení konkrétně regulujících postupy 

zaměřené na propagaci léčiv, které se odlišují od regulace klasické reklamy.49  

 

 Ruská reklama je definována v článku 3 zákona o reklamě jako informační šíření 

jakýmkoli způsobem, v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, které jsou směřovány 

k neurčitému okruhu osob a jehož cílem je upozornit na výrobek či službu, na vytvoření 

nebo udržování zájmu a na podporu výrobku či služby na trhu.  

 

 Zákon o reklamě obsahuje obecné omezení, stejně jako zvláštní ustanovení reklamy, 

které se vztahuje na léky a lékařské produkty, nikoli však na ostatní výrobky. Obecným 

požadavkem je, aby byla reklama pravdivá. Dle zvláštního ustanovení zákona o léčivých 

přípravcích na předpis musí reklama, stejně jako léky, které obsahují omamné nebo 

psychotropní látky schválené pro použití ve zdravotnictví, zdravotnické výrobky a zařízení, 

které vyžadují speciální školení pro jejich používání, být inzerovány pouze v odborných 

tištěných publikacích určených pro lékařské a farmaceutické odborníky a na lékařské nebo 

farmaceutické události.50  

 

 Zákon o reklamě také požaduje, aby reklamu na léky, zdravotnické služby                

a  zdravotnické vybavení doprovázela upozornění ohledně kontraindikace jejich použití    

a  aplikace, na nutnost přečíst si příbalový leták nebo nutnost konzultovat použití léku     

se  specialistou. Nicméně toto ustanovení se nevztahuje na reklamu šířenou na lékařských 
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seminářích a obsaženou ve specializovaných publikacích, kde příjemci jsou výhradně 

zdravotní  a farmaceutičtí odborníci.51 

 

 

Zákon o reklamě na humánní léčivé přípravky dále stanovuje, že reklama na léky nesmí:52 

• být adresována nezletilým osobám, 

• obsahovat odkazy na konkrétní případy uzdravení se z nemoci nebo zlepšení zdraví 

v důsledku užívání inzerovaného přípravku (výjimkou je reklama inzerovaná 

výhradně pro lékařské a farmaceutické odborníky), 

• obsahovat projevy vděčnosti od jednotlivců v souvislosti s užíváním přípravku 

(výjimkou je zase reklama inzerovaná výhradně pro lékařské a farmaceutické 

odborníky), 

• vytvářet dojem, že užívat přípravek má pouze výhody s odkazem na skutečnost,      

že studie potřebné pro státní registraci přípravku byly provedeny, 

• obsahovat prohlášení  nebo předpoklady, že spotřebitelé mají určité nemoci nebo 

zdravotní potíže, 

• vyvolávat dojem, že zdravý člověk potřebuje reklamovaný přípravek používat (tento 

zákaz se nevztahuje na léčiva používána k prevenci chorob), 

• vyvolávat dojem, že není potřeba radit se s užíváním přípravku s lékařem, 

• zaručovat pozitivní účinek, jeho bezpečnost a absenci vedlejších účinků, 

• představovat přípravek jako doplněk stravy nebo jiné produkty, které nepatří mezi 

humánní léčivé přípravky, 

• obsahovat prohlášení, že bezpečnost nebo účinnost přípravku je zaručena jeho 

přírodním původem. 

 

Výše uvedené omezení se nevztahuje pouze na léčiva, ale je rovněž použitelné pro reklamu 

na zdravotnické služby a zdravotnické zařízení.53 
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 Zákon o reklamě obsahuje také důležitý obecný zákaz vyobrazení lékařských           

a  farmaceutických odborníků v jakékoli reklamě, s výjimkou reklamy na zdravotnické 

služby a  produkty osobní péče určené výhradně pro lékařské a farmaceutické odborníky. 

 

 Nad reklamou má v Rusku dohled Ruská Federální antimonopolní služba (dále jen 

„FAS“). FAS je federální orgán výkonného orgánu odpovědného za přijetí regulačních 

aktů, kontroly a dozoru nad právní ochranou reklamy, ochrany trhu produktů a  finančními 

službami v rámci konkurence na trhu (vše v rámci pravomocí stanovených ruskou 

legislativou). 54 

 

   FAS se v minulosti snažila prosazovat návrhy na změnu ruské legislativy.55 Tyto 

změny mají za cíl v Rusku výrazně omezit interakci mezi farmaceutickými společnostmi  

a  zdravotnickými pracovníky.  Mezi klíčové body návrhu nové legislativy patří:  

 

1. prováděcí pravidla týkající se střetu zájmu zdravotnických pracovníků, 

2. zákaz návštěv zástupců farmaceutických firem na pracovišti zdravotních 

pracovníků v jejich pracovní době, 

3. další změny mají spočívat v omezení darů zdravotnickým pracovníkům, 

zdravotnickým institucím nebo lékárnám, 

4. omezení akcí pořádaných farmaceutickými společnostmi pro lékařské 

odborníky. 

 

 Nejdůležitějším  návrhem je rozšířit regulační předpis, který se doposud vztahuje 

pouze na léky na lékařský předpis. To by znamenalo úplný zákaz reklamy na humánní 

léčivé přípravky, s výjimkou míst, kde se konají lékařské nebo farmaceutické výstavy, 

semináře, konference nebo jiné podobné události, nebo ve specializovaných tištěných 

publikacích určených výhradně pro lékařské a farmaceutické odborníky. Úplné omezení 

reklamy na léky určené pro širokou veřejnost podle mě není ten správný krok vpřed. 

Všechny potřebné informace nám sice může poskytnout personál v lékárně, nicméně  toto 

opatření již považuji za značné omezení práva na informace. Léky prodávané                  
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bez lékařského předpisu podle mého názoru neohrožují nebo by alespoň neměly ohrožovat 

lidské zdraví a jestliže je reklama v souladu s právní legislativou, nevidím důvod, proč      

ji zakazovat, bez ohledu na to, že Farmaceutické společnosti by si stejně našly v zákoně 

skulinku, jak tento zákaz obejít. 

 

 Nejvýznamnější změny v Rusku vstoupily v platnost dne 1. 1. 2012, a to konkrétně 

ve  federálním zákoně o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon stanovuje poměrně přísná 

pravidla pro interakci mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotní péčí, která má zabránit 

korupci a zajistit tak větší kontrolu nad propagací a předepisováním léků, aby tak měli 

pacienti jistotu, že jim jsou předepisovány správné léky na základě přesvědčení lékaře      

a nikoli podle toho, která farmaceutická společnost poskytla lékaři lepší výhody. 

Před zavedením tohoto zákona totiž mohly farmaceutické společnosti nabízet nejen dárky 

lékařům legálně, ale dokonce i platit za podporu předepisování. Nyní je tato činnost zcela 

zakázána a vláda se snaží zásadně změnit podmínky, za kterých budou moci zástupci 

společností a zdravotníci komunikovat. 

 

3.3.3 Regulace reklamy na léčiva v Číně 
 

 V příslušném zákoně Čínské lidové republiky v kapitole X článku 102 je humánní 

léčivý přípravek  popsán jako přípravek používaný k prevenci, léčbě a diagnostice lidských 

onemocnění, které jsou určeny pro regulaci fyziologických funkcí lidských bytostí,         

pro které je označení, použití a dávkování stanoveno, včetně čínských ropných látek, 

připravených čínských surových léků, přípravků tradiční čínské medicíny, chemických 

látek léků a jejich přípravků, antibiotik, biochemických léků, radioaktivních léčiv, sér, 

vakcín, výrobků z krve a diagnostických činidel.56 

 Příslušným orgánem pro regulaci léčivých přípravků v pevninské Číně, který má 

mimo jiné na starosti také bezpečnost potravin, zdravé výživy a kosmetiky, je State Food 

and Drug Administration (dále jen SFDA) a je přímo pod Státní radou Čínské lidové 

republiky Číny.57
  SFDA se v oblasti léčiv stará například o administrativní a technický 

dozor léků a zdravotnických prostředků, dále má na starosti formulování postupů, 
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zdravotnické prostředky v aspektech výzkumu, výroby, distribuce a používání a dohlíží    

na jejich provádění. Dále dohlíží na kvalitu a bezpečnost léků a zdravotnických prostředků, 

kontroluje radioaktivní léčiva, narkotika, toxické látky a psychotropní látky a podává 

informace o kvalitě a bezpečnosti těchto léčiv. 

 Největším problémem, se kterým se Čína potýká v souvislosti s prodejem                

a  reklamou na humánní léčivé přípravky, je vysoká míra inzerátů na nelegální léčivé 

přípravky.58 Podle průzkumu  SFDA, který provedla  v 466 novinách a 55 místních 

televizních stanicích v lednu až listopadu 2006, bylo objeveno 48 990 nelegálních reklam, 

které byly následně předány správnímu orgánu pro průmysl a obchod.59 Situace na černém 

trhu s léky se bohužel nelepší ani v této době, proto SFDA pracuje na plánu úpravy 

„farmaceutických postupů pro reklamní inzerci“, která má zakázat reklamu na léčivé 

přípravky prostřednictvím masových médií, jako jsou televize a noviny.60 Zasvěcenci však 

tvrdí, že ani tento právní zásah drogovému průmyslu neuškodí. 

 Čínské právo vyžaduje, aby všechny reklamy na léčivé přípravky byly schváleny 

provinčním farmaceutickým představenstvem té oblasti, kde se nachází výrobní podnik 

nebo distribuční agent.61 Schválené reklamy obdrží farmaceutické reklamní číslo 

schválení, bez kterého reklamy nesmí být zveřejněny. Pokud mají být reklamy zveřejněny 

mimo oblast, ve kterém sídlí výrobní podnik nebo distribuční agent, musí podnik před 

uveřejněním podat reklamu k záznamu provinčnímu farmaceutickému úřadu. Vidíme však, 

že vysoký počet nelegálních reklam v Číně svědčí o tom, že i tento zákon se dá obejít. 

 Čínský zákon, podobně jako většina zemí, také ukládá omezení, co se týká obsahu 

reklam na humánní léčivé přípravky. Následující obsah nesmí být zahrnut                        

do  farmaceutických reklam: 

• reklama nesmí obsahovat vědecky pochybné tvrzení nebo záruky účinnosti, 

• nesmí uvádět míru úspěšného léčení nebo účinnosti, 

                                                           
58 MORNING WHISTLE. China to prohibit OTC drugs advertising on mass media. [online]. [cit. 12.3.2013]. 
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• nesmí obsahovat nepravdivé a zavádějící tvrzení, 

• v reklamě dále nesmí být použit název nebo image státního orgánu, lékařské 

výzkumné pracovní jednotky, akademické instituce, experta, učence, lékaře nebo 

pacienta jako důkaz o účinnosti přípravku, 

• srovnání s funkcemi a bezpečností přípravku s jiným lékem nebo zdravotnickým 

prostředkem. 

 V reklamě na farmaceutické přípravky je nutné, aby byla reklama především 

pravdivá, v souladu se zákonem a na základě návodu k použití schváleného SFDA. 

Specifické typy léků mohou mít další reklamní omezení. Stejně jako u nás mohou být léky 

na předpis publikovány pouze v odborných časopisech, nikoli v médiích, a musí obsahovat 

text „Tento inzerát je jen ke čtení lékařskými odborníky“. 

V roce 2009 Čína zakázala účinkování herců a jiných neakreditovaných pracovníků 

ve farmaceutických reklamách. Tento zákaz má alespoň částečně vyčistit reklamní průmysl 

od slavných osobností a má ho pod dohledem státní správy rozhlasu  a  televize.62 

 

 Všechny léky prodávané v Číně musí být v souladu s místními požadavky            

na  označování.63 Etikety, včetně textu umístěného na obalu, se musí shodovat                 

se  schválenými informacemi z návodu k použití a musí být ve standardních čínských 

znacích. Nemohou v žádném případě naznačovat účinnost léku, mít zavádějící instrukce 

nebo propagovat výrobek. Léky prodejné bez předpisu musí mít jasné, snadno 

pochopitelné popisky, takže spotřebitel může vybírat a používat lék efektivně. 

 

Ve druhém odstavci článku 59  zákona lidové republiky Číny je výrobcům léčivých 

přípravků, distributorům nebo jejich zástupcům zakázáno nabízet peníze, hodnotné dary  

či  jiné výhody nákupčím léků, lékařům nebo jiným příbuzným osobám lékařských 

institucí, za účelem ovlivnění jejich jednání v nákupu nebo předepisování léků.64  

 

                                                           
62 WOMAN TRIBUNE. China bans actors playing medical experts ads drugs. [online]. [cit. 12.3.2013]. 
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Navzdory všem těmto omezením zůstávala nezákonná reklama hlavním 

problémem. I přesto, že byla v roce 2007 přijata mnoha omezení ze strany SFDA, určená 

ke zlepšení reklamních standardů, včetně zákazu reklamy na určité skupiny léků                 

a vydávání norem pro označování léků, se situace mnoho nelepší. 

 Na závěr kapitoly ještě malé shrnutí. Nejvíce se regulace reklamy od té naší liší 

v Americe, kde mají velice propracovaný a podrobný zákon, který se regulace reklamy 

týká a kde je reklama na humánní léčivé přípravky na předpis neomezená a může být 

zaměřená nejen na odborníky jako je tomu u nás, v Rusku a Číně, ale také na širokou 

veřejnost. Stejně jako v ČR existují dozorové orgány nad farmareklamou,  jako např. Ústav 

pro kontrolu léčiv, tak existují samozřejmě také v mnou vybraných zemích USA, Rusku     

i Číně, kde se jedná  o FDA (Food and drug Administration v USA), SFDA (State Food 

and drug Administration v Číně) a  FAS (Ruská federální antimonopolní služba).  V USA 

je  důležitým rozdílem oproti české úpravě i to, že vzorky na humánní léčivé přípravky lze 

na písemnou žádost poskytnout také lékárnám a lékarníkům, zatímco u nás pouze lékařům. 

V Číně se zase zákon podrobněji zabývá  kontrolou léčiv a jejich registrací, což je 

vzhledem k situaci, kdy z Číny pochází nejvíce falešných léků vůbec, pochopitelné. Proto 

je také v Číně zakázáno šířit reklamu na určité druhy léků. V neposlední řadě představují 

velký rozdíl výše sankcí, které jsou udělované za porušení zákona. Jak bude patrné 

v kapitole 4.3.2, je Česká republika, co se udělování sankcí týče, velmi tolerantní a sankce 

uděluje oproti jiným zemím jen zřídka. Co se týká samotné regulace farmareklamy, řekla 

bych, že jsme zlatý střed. Amerika umožňuje podle mého až přílišnou volnost a Rusko     

se svým návrhem zamezit šíření všech farmareklam zase brání lidskému právu svobodně  

se rozhodnout. 
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4. Teoretické a praktické důsledky porušení předpisů na úseku 
hospodářské soutěže 

 

V této kapitole se budu zabývat dozorovými orgány nad regulací reklamy, 

udělováním sankcí a neetickým chováním mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři. 

 

4.1 Dozor nad farmareklamou v ČR 
 

 Dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy je svěřen dvěma orgánům 

v závislosti na tom, v jakém médiu byl humánní léčivý přípravek inzerován.65 Jedná         

se      o Státní ústav pro kontrolu léčiv a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Jak už 

napovídá název, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má pod kontrolou všechny 

reklamy na  léčiva, které jsou zveřejněny  prostřednictvím televize a rozhlasu. Veškeré 

ostatní reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené jak na širokou, tak i na odbornou 

veřejnost v jiných médiích než v televizi a rozhlasu, spadá pod kontrolu Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv.  

 

4.1.1 Ústav pro kontrolu léčiv a jeho historický vývoj 
 

 Historie Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) sahá až k počátkům 

formování samostatného  Československa.66 Předchůdcem SÚKL byl Ústav pro zkoumání 

léčiv, který byl ustanoven roku 1918 a jehož laboratoře byly umístěny na několika místech 

Karlovy Univerzity v Praze. Později byly přemístěny do areálu Státního zdravotního 

ústavu, kde jsou v budovách 24 a 30 umístěny dodnes. SÚKL byl zřízen vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví  24. dubna 1952 a byl tak zcela vyčleněn z organizační struktury 

Státního zdravotního ústavu. Rovněž byla rozšířena činnost ústavu i o kontrolu zdravotních 

potřeb. V roce 1992 byly k ústavu připojeny laboratoře kontroly léčiv, které mají 

v kompetenci kontrolu provozu lékáren a kontrolu zacházení s léčivými přípravky 

dodávanými do zdravotnických zařízení. S účinností od 18. října 2008 zajišťuje dohled  
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nad jakostí a bezpečností lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Na základě 

zákona č.138/2002 Sb., jež novelizoval stávající zákon o regulaci reklamy, se SÚKL stal 

dozorovým orgánem pro dohled nad reklamou na humánní léčivé přípravky. S účinností od 

1. července 2002 byl SÚKL pověřen stanovováním maximálních cen léčivých přípravků    

a stanovováním výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Další změna nastala 

novelizací zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, která rozšířila dozorové činnosti 

i na oblast omamných a psychotropních látek. 

 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze je správním úřadem ustanoveným 

zákonem č. 79/1997 Sb., a jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky.67 Ústav, fungující především v zájmu ochrany zdraví občanů, zajišťuje, aby byla 

v ČR dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a hlavně bezpečná humánní léčiva     

a zdravotnické prostředky, dále přispívá k tomu, aby byly léčiva i zdravotnické prostředky 

používány racionálně. V neposlední řadě také dbá na vhodné uplatňování regulačních 

opatření tak, aby byly léčiva a zdravotnické prostředky bez zbytečných překážet dostupné. 

 

 Kompetence SÚKL zahrnují jak oblasti léčiv, tak lidských tkání a buněk a částečně   

i zdravotnických prostředků. 68 Mezi ty nejdůležitější patří : 

1. Dozor nad výrobou léčiv – Ústav dozoruje aktivity v oblasti výroby léčiv a správné 

klinické a laboratorní praxe. Do této oblasti je zahrnuta také agenda řešení závad 

v jakosti léčiv a pomocných látek dostupných na našem trhu, vydávání závazných 

stanovisek k dovozu a vývozu léčivých přípravků jako i spolupráce s celními orgány. 

 

2. Dozor nad reklamou - Dozoruje dodržování zákona č.40/1995 Sb. o regulaci 

reklamy, v oblasti regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a sponzorování 

v této oblasti. Šetří podněty na závadnou reklamu na léčivé přípravky, vydávání 

odborných stanovisek k reklamním materiálům a k problematice regulace reklamy. 

Tímto zákonem se musí řídit nejen zadavatel, zpracovatel a šiřitel reklamy, ale také 

zdravotní odborníci. 
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3. Lidské tkáně a buňky – Do této kompetence patří dozor nad darováním, 

opatřováním, vyšetřováním, skladováním, distribucí a zpracováním lidských tkání    

a buněk směřující k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. Součástí této činnosti je 

výdej povolení k činnosti odběrového zařízení, tkáňového zařízení nebo diagnostické 

laboratoře, provádění kontrol, sledování závažných nežádoucích událostí a podezření 

nebo reakcí na ně. 

 

4. Prosazování práva – Ústav dále vyhledává a postihuje protiprávní jednání a prosazuje 

práva v případech, kdy byl zjištěn nelegální stav. Mezi protiprávní jednání patří 

výroba, distribuce, dovoz, prodej nebo výdej léčiv bez platného povolení                  

či oprávnění, včetně provádění činnosti kontrolní laboratoře nebo klinického 

hodnocení bez příslušného povolení či ohlášení. V rámci této kompetence 

spolupracuje SÚKL s Policií ČR, celní správou nebo kontrolním úřadem členských 

států EU. 

 V rámci svých činností zpracovává Ústav rozbory, hlášení, stanoviska a připomínky 

k různým materiálům pro jiné státní instituce ČR.69 K těmto institucím patří zejména 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo životního prostředí České 

republiky,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jiné. 

 

4.1.2 Rada pro reklamu a rozhlasové vysílání 
 

 Dle  zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání      

a o změně některých zákonů (zákon o  audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 

se  „Rozhlasovým a televizním vysíláním  rozumí poskytování pořadů a dalších částí 

vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, 

provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací 1a)       

v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem 1b) za účelem simultánního 

sledování pořadů a dalších částí vysílání.“70 
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Tento zákon č. 132/2010 Sb., vstoupil v platnost dne 1. června 2010.71 Přijetí tohoto 

zákona si vyžádala nutnost úpravy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES   

o audiovizuálních mediálních službách. Cílem Evropských orgánů bylo usnadnit vznik 

jednotného informačního prostoru pro všechny audiovizuální mediální služby, tedy jak pro 

služby televizního vysílání, tak pro audiovizuální mediální služby na vyžádání. Služby     

na vyžádání nebyly do této doby kvalifikovány jako televizní vysílání, přestože nabízely 

stejný nebo obdobný obsah.72 

Rozdíl mezi službami televizního vysílání a službami pro audiovizuální mediální 

služby na vyžádání spočívá ve způsobu poskytování této služby.73 Jestliže o době 

sledování rozhoduje sám uživatel, který si pořad vybírá z katalogu sestaveného 

poskytovatelem služby a sám rozhodne, kdy jej bude sledovat, jedná se o audiovizuální 

mediální služby na vyžádání. Pro lepší představu se může např. jednat o internetové 

stránky televizních stanic, kde si může uživatel ze širokého spektra pořadů a filmů kdykoli 

vybrat, na co se chce v danou chvíli dívat. Naopak televizní vysílání znamená,                  

že provozovatel vysílání poskytuje stejný program všem ve stejnou dobu. 

 
 Rada je ústřední orgán státní správy.74 Historie tohoto úřadu spadá do roku 1991, kdy 

byla s účinností od 22. listopadu 1991 federálním zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání zřízena Federální Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání, která měla podporovat zájem veřejnosti o uskutečňování svobody projevu a práva 

na informace, dbát na dodržování zákona, rozvoj vysílání a rozvoj domácí i evropské 

audiovizuální tvorby.75 
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 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena roku 1992 

s účinností od 5 března, a to zákonem České národní Rady č. 103/1992 Sb., o Radě České 

republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. 

 

 S účinností od 4. července 2001 byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako 

správní Úřad zřízena z dosavadní Rady zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového    

a televizního vysílání a převzatého vysílání.  

 

a)  Funkce Rady 76 

 

Do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné patří:  

• vykonává státní správu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, převzatého 

vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb, 

• dohlíží na zachovávání a rozvoj programové nabídky, rozvoj informací v oblasti 

vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a na dodržování 

právních předpisů v oblasti vysílání, 

• upozorňuje provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a provozovatele 

převzatého vysílání na porušení povinností stanovených zákonem č.231/2011 Sb., 

nebo porušení podmínek udělené licence a stanoví mu lhůtu k nápravě (§59 odst.1), 

• upozorňuje poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání                

na porušení povinnosti stanovené zákonem č. 132/2010 Sb., a stanovuje lhůtu           

k nápravě (§ 11 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,), 

• vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, 

• má v kompetenci kontrolu nad obsahovou nezávislostí vysílání a převzatého vysílání, 

• uděluje, odnímá a mění licence k provozování vysílání a také vydává, mění a ruší 

rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání, 

• ukládá sankce podle zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání a podle zákona č.231/2001 Sb. o provozování televizního a rozhlasového 

vysílání, 
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• spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států 

Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání 

údajů a informací stanovených zákonem, 

• zveřejňuje usnesení Rady, zápisy z jednání, výroční zprávu a každý rok předkládá 

Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti a stavu v oblasti vysílání. 

 Rada se také svými návrhy a stanovisky podílí na vytváření zásad státní politiky 

České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje.77 V rámci své činnosti 

spolupracuje s dalšími orgány státní správy, a to  především s Českým telekomunikačním 

úřadem a se samoregulačními orgány provozovatelů. 

 Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle zvláštního právního předpisu a její 

činnost je hrazena ze samostatné  části státního rozpočtu. Rada není zřizovatelem žádné 

podřízené příspěvkové organizace nebo organizační složky a neposkytuje ani dotace. 

Návrh svého rozpočtu předkládá Rada Ministerstvu financí a stálé komisi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky. 

 
 
 

4.2 Důsledky porušení zákona o  regulaci reklamy a udělování sankcí 
 

 Dle zákona o regulaci reklamy je orgán dozoru oprávněn pozastavit zahájení 

šíření nebo nařídit u reklam porušujících tento zákon odstranění nebo ukončení reklamy    

a stanovit  k tomuto přiměřenou lhůtu.78 Dozorový orgán může také zakázat reklamu 

srovnávací nebo reklamu patřící mezi nekalé obchodní praktiky. Pro takový postup není 

nutný vznik jakékoli újmy či skutečné ztráty způsobené takovouto reklamou. 

 

 Orgán dozoru své vydané rozhodnutí vhodným způsobem zveřejní, jestliže         

by mohlo v důsledku dalšího šíření reklamy dojít  k ohrožení života nebo zdraví osob.  

Zadavatel nebo zpracovatel reklamy musí z nařízení dozorového orgánu zveřejnit opravné 

prohlášení k reklamě, která byla pravomocným prohlášením shledána za nepovolenou 

srovnávací reklamu nebo nekalou obchodní praktiku. Toto prohlášení musí zpracovatel 

nebo zadavatel reklamy uveřejnit ve stejném komunikačním médiu, kterým byla tato 
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nedovolená reklama šířena. Náklad na zveřejnění opravného prohlášení nese ten, jemuž 

bylo orgánem dozoru zveřejnění nařízeno.  

 

 4.2.1 Pořádková pokuta 
 

 Dozorový orgán  může uložit pořádkovou pokutu a do výše 50 000,- Kč              

za neposkytnutí potřebné spolupráce, a to79: 

 

1. zadavateli reklamy, který na písemné vyžádání orgánu dozoru nezapůjčí na dobu 

nezbytně nutnou kopii reklamy, kterou je povinen uchovávat u každé jím zadané  

reklamy nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena a dále 

pokud na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení nesdělí bez zbytečného 

odkladu údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály        

a informace vztahující se k této reklamě, 

 

2. zpracovateli reklamy, který na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení 

nesdělí bez zbytečného odkladu údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli reklamy, 

jsou-li mu známi, 

 

3. šiřiteli reklamy, který na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení nesdělí 

bez zbytečného odkladu údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. 

 

Pořádkovou pokutu lze udělit opakovaně, avšak souhrn udělených pokut nesmí převyšovat 

částku 200 000,- Kč. Peníze získané z pořádkových pokut jsou příjmem rozpočtu, z něhož 

je hrazena činnost orgánu, který pokutu udělil. 

 

4.2.2 Pokuty uložené za správní delikty 
 

Výše uložených pokut se v současné právní úpravě zákona o regulaci reklamy 

značně liší v situacích, kdy se přestupku dopustí fyzická osoba a kdy právnická osoba.  
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Vzhledem k tématu mé práce se zmíním pouze o těch přestupcích, které mohou být 

s farmareklamou spojené. 

 

1. Porušení zákona fyzickou osobou80
 

 

Fyzickou osobou se samozřejmě podle zákona rozumí také odborník. Podle zákona 

o regulaci reklamy  se „Odborník dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá 

výhody, které jsou podle § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu              

s § 5b odst. 5.“
81

 

 

• Pokutu až do výše 500 000,- Kč lze udělit za přestupek, kdy fyzická osoba jako 

šiřitel reklamy neoznámí v případě oprávněného zájmu dozorovému orgánu, kdo je 

zadavatelem nebo zpracovatelem reklamy, dále jestliže šíří reklamu podporující 

darování lidských tkání a buněk, která je podle §5c zakázána. Zadavateli reklamy 

může být tato pokuta udělena, pokud neuchová kopii každé reklamy podle §7a  

odstavce 1 nebo nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou. 

• Pokutu do výše 100 000,- Kč lze udělit za přestupek porušení zákazu nabízet, 

slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch nebo vyžadovat či přijímat 

výhody, které jsou podle §5b zakázány. 

• Pokutu až do výše 2 000 000,- Kč lze udělit za šíření reklamy, která je zakázána      

a  v případě, že šiřitel reklamy zřetelně nerozliší reklamu šířenou společně s jiným 

sdělením od ostatního sdělení. V neposlední řadě lze tuto výši pokuty udělit           

za porušení  bezplatného šíření vzorků humánních léčivých přípravků široké 

veřejnosti a za šíření reklamy na humánní léčivé přípravky určené výhradně 

odborníkům, jestliže je reklama šířena prostřednictvím médií, které nejsou výhradně 

odborníkům určeny. 

• Pokutu až do výše 5 000 000,- Kč lze udělit za porušení reklamy založené              

na podprahovém vnímání. 
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2. Porušení zákona právnickou nebo podnikající fyzickou osobou82 

 

• Pokutu do výše 100 000,- Kč lze udělit za správní delikty právnické osobě (dále jen 

PO) nebo podnikající fyzické osobě (dále jen PFO), jestliže přijímá nebo vyžaduje 

v souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky výhody, které jsou zakázané. 

• Pokutu do výše 500 000,- Kč lze uložit, jestliže PO nebo PFO jako šiřitel reklamy 

neoznámí osobě, která má oprávněný zájem, kdo je zadavatelem nebo 

zpracovatelem reklamy a dále jestliže jako zadavatel reklamy neuchová kopii 

reklamy nebo ji bezplatně nezapůjčí orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou. 

• Pokutu do výše 1 000 000,- Kč může dozorový orgán udělit v situaci, kdy FO nebo 

PFO poruší zákaz nabízet, poskytovat nebo slibovat dary nebo jiný prospěch           

či nabízet bezplatně pohoštění a ubytování v rozporu s  § 5b odst. 5.  

• Pokuta až do výše 2 000 000,- Kč bude FO nebo PFO uložena v případě, kdy jako 

šiřitel šíří reklamu, která je zakázána nebo neoddělí či zřetelně nerozliší reklamu 

šířenou společně s jiným sdělením od ostatních sdělení. Dále jestliže poruší zákaz  

reklamy skryté nebo šíří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou              

na odborníky takovými komunikačními prostředky, které nejsou určeny převážně 

pro tyto odborníky. Dále může být FO nebo FPO uložena takováto výše pokuty, 

jestliže jako šiřitel reklamy poruší zákaz nabízet, poskytovat či slibovat dary nebo 

jiný prospěch, poskytne vzorky léčiv v rozporu se zákonem nebo šíří reklamu 

podporující darování lidských tkání a buněk, která je podle zákona zakázána. 

V neposlední řadě může být tato pokuta udělena za správní delikty, kdy jako 

zadavatel nebo zpracovatel reklamy zadá nebo zpracuje reklamu, která je podle 

zákona zakázána, poruší zákaz reklamy skryté, poruší podmínky stanovené          

pro srovnávací reklamu nebo obsah reklamy. 

• Pokuta až do výše 5 000 000,- Kč může být uložena PO nebo PFO jako zadavateli, 

zpracovateli či šiřiteli reklamy v situaci, kdy poruší zákaz reklamy založené          

na podprahovém vnímání nebo šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou. 

 

 Právnická osoba za správní delikt neodpovídá v případě, kdy prokáže,                 

že vynaložila veškeré své úsilí, aby porušení právní povinnosti zabránila.83 U stanovení 
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výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, a to ke způsobu jeho spáchání, 

jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Odpovědnost PO za správní delikt 

zaniká do 2 let od doby,  kdy se o něm správní orgán dozvěděl a nezahájil řízení, 

nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 

 

 Pokuta uložená orgánem dozoru je příjmem státního rozpočtu, jestliže se jedná    

o  správní delikty podle § 7 odst. 1 písm. a) až f). V tomto případě pokutu vybírá orgán 

dozoru, který ji uložil, a vymáhá ji územní finanční orgán. Pokuta uložená orgánem dozoru 

podle  § 7 odst. 1 písm. g) je pak příjmem rozpočtu  kraje, kterou vybírá a vymáhá  

příslušný krajský úřad, s výjimkou blokových pokut, které vybírá příslušný krajský 

živnostenský úřad. 

 

4.3  Zdraví versus business 
  

 Jedním z velkých problémů, se kterými se potýkáme nejen u nás, je podplácení 

lékařů farmaceutickými společnostmi. Jde lékařům opravdu o naše zdraví nebo je pro        

ně zdravotnictví jeden velký business?  

 

 Tímto problémem se zabývá novela o reklamě, která řeší vztah mezi 

farmaceutiky, lékaři a lékárníky.84 Farmaceutické firmy a nově také jejich obchodní 

zástupce čekají daleko vyšší pokuty za uplácení lékařů. Doposud byla stanovená hranice 

sankce do  výše dvou milionů korun, v novele zákona je tato hranice navýšena                  

až na 6 milionů korun. Pokutu v řadě stovek tisíc korun mohou dostat také obchodní 

zástupci farmaceutických společností jakožto  fyzické osoby. 

 

 V roce 2011 byla Ústavem pro kontrolu léčiv udělena do toho dne nejvyšší 

pokuta, jakou kdy některá z farmaceutických společností za porušení zákona o regulaci 

reklamy v České republice dostala. Jednalo se o farmaceutickou společnost Actavis, která 

pro české lékaře uspořádala v roce 2009 kongres v Egyptě, který se ovšem nekonal. Lékaři 

si tedy za peníze společnosti užívali klasickou pobytovou dovolenou a důvod toho všeho je 
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jednoduchý. Lékaři měli být motivováni k tomu, aby předepisovali preparáty hostitelské 

firmy.85 Společnost dostala od Ústavu pokutu “pouhých” tři čtvrtě milionu korun.86 

Vzhledem k tomu, že sankce mohou být udělovány do výše 2 milionů korun,  byla pokuta 

stanovena ani ne na její poloviční výši. Není tedy divu, že i přes hrozbu pokuty se některé 

farmaceutické společnosti pouštějí do rizika porušení zákona o regulaci reklamy, protože 

pro ně takto vysoké pokuty nepředstavují nikterak výraznou finanční ztrátu.  

 

 Proč jsou tedy udělované pokuty takto nízké? Podle některých odborníků pokuta 

nikdy nedosáhla částky horní hranice, protože podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

nedosahovaly žádné z procesů takové míry nebezpečnosti, aby musela být uložena          

tak vysoká pokuta.87 Má tedy vůbec cenu zvyšovat hranici nejvyšší možné udělené 

pokuty? Podle Ministerstva zdravotnictví odpovídá zvýšení pokut současnému stavu          

v zemích  Evropské Unie, jejíž legislativa vyžaduje přiměřenost a účinnost sankcí              

a především má farmaceutické firmy odrazovat od porušování zákona o regulaci reklamy.  

 

 Obrovským protikladem, co se týče udělování pokut za uplácení lékařů,  

představují Spojené Státy Americké. Tam platí jeden z nejpřísnějších protikorupčních 

zákonů vůbec a udělované pokuty za neetické chování se pohybují v řádech milionů 

dolarů.88  Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce proto využívat mezinárodní protikorupční 

úmluvu OECD, aby tak společnosti kotvené na americké burze, jejichž uplácení nezná 

hranic a dosahuje až do České republiky, byly za toto souzené nikoli u nás, ale právě         

v USA. 
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4.3.1 Metody uplácení 
 

  Zavázat si lékaře za to, že předepisuje jejich produkty, není ničím výjimečným    

a  děje se to dnes a pořád, nicméně metody uplácení se pořád mění a vyvíjejí. 

Farmaceutické společnosti už toto “poděkování” neprovádějí  tak okatě jako dříve, ale volí 

elegantnější způsoby. 89 Trikem je vysvětlit lékaři, že výrobci zkoumají vedlejší účinky 

produktu a prosí jej o pomoc. Lékař pak vyplní dotazník u každého, jemuž lék předepíše,  

a  za to dostane zaplaceno. Nejde ani tak o výsledky dotazníku jako spíš o to, aby si lékař 

zvykl předepisovat jejich výrobek. Spokojeni jsou tedy všichni. Pacient nemá možnost 

zjistit, zda je pro něj předepsaný lék ten nejvhodnější nebo lékař pouze sympatizuje           

s  výrobci, lékař se zbavuje špatného svědomí z uplácení a naopak se mu zdá, že napomáhá 

dobré věci a výrobci si samozřejmě zvyšují odbyt, protože lékař si pak často zvykne 

předepisovat jejich výrobky.  

 

 Výrobci mají pro tento neotřelý způsob samozřejmě své odůvodnění. Podle nich 

má lékař pouze omezenou schopnost pamatovat si určitý okruh léků, které používá            

a  předepisuje, nasadit mu tak do hlavy nový lék je potom problém. V České republice 

existuje na devět tisíc léků, které bývají, co se týká účinků, zaměnitelné, jako například 

antikoncepce nebo inzulín. Spousta lékařů patří mezi konzervativce a nač měnit to, co je 

osvědčené. Farmaceutické společnosti pak tedy nevidí jinou alternativu, jak lékaře 

přesvědčit, že jejich lék je stejně dobrý jako ostatní. Farmaceutické společnosti 

samozřejmě tímto postupem také porušují zákon  o regulaci reklamy, ač to nemusí vypadat 

tak jednoznačně, nicméně si myslím, že tato motivace lékařů má i jisté pozitivní účinky.  

Lékaři tak dostanou do povědomí i nové moderní léky, které mohou mít méně vedlejších 

účinků a nižší cenu. Přijatelnější cestu pro intervenci, nejen pro mě, však určitě představují 

odborné konference, kde jsou lékařům nové léky představeny a prezentovány jejich 

účinky. Samozřejmě záleží na každém samotném lékaři a jeho povaze, zda bude ochoten 

nový lék předepisovat nebo se bude držet starých, ale osvědčených. U léků na předpis     

se  totiž pacienti nemají jak dozvědět, že existuje například modernější lék, který by mohli 

vyzkoušet, pokud jim sám lékař nebude chtít tuto informaci sdělit. Nicméně i tento druh 
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přibyl podle novely do výčtu reklamních aktivit jako neitervenční poregistrační studie       

a  výzkumy trhu. 

 

  

Tato výše popsaná metoda odměňování lékařů je pouze jedna z mnoha. Mezi ostatní patří 

například :90 

• Procenta z předepsaných léků – farmaceutické společnosti nabídnout lékaři určitý 

podíl na lécích, které předepíše nebo které pro zdravotnické zařízení nakoupí. 

• Pořádání kongresů – výrobci běžně sponzorují lékařské kongresy, což by samo      

o  sobě nebylo nic špatného. Problém je v tom, že vzdělávání lékařů je mnohdy 

pouze záminka k tomu, aby společnost odměnila lékaře pobytem v zemi               

se  zajímavým a samozřejmě zaplaceným zábavným programem. Není taky 

žádným tajemstvím, že čím více jejich výrobků lékař předepíše, tím je místo pobytu 

kongresu atraktivnější. 

• Vybavení ordinace – coby sponzorský dar, odmění výrobce lékaře novým 

polohovacím křeslem , počítačem či jiným vybavením ordinace.  

• Rekreační pobyty – odměny pro ty nejlepší z nejlepších, jinak řečeno nejloajálnější 

lékaře. 

• Odměny za nové pacienty – za každého nového pacienta, kterému lékař výrobek 

předepíše, dostane odměnu v řádech stokorun. 

• Sportovní a zábavné turnaje –  společnost pro lékaře uspořádá například tenisový   

či golfový turnaj, a to samozřejmě s neobyčejnými cenami pro vítěze. 

• Drahé dary – lékař od výrobce dostane na darovací smlouvu třeba drahý mobilní 

telefon nebo nejmodernější notebook. 

• Placené přednášky – společnost pozve lékaře na tiskovou konferenci spojenou       

s  přednáškami, kde je lékař bohatě odměněn. 

• Poskytování vzorků zdarma – lékaři dostanou vzorky léků zdarma, aby si zvykli 

léky používat. 
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4.3.2  Další příklady uplácení z praxe 
 

 Spor s farmaceutickou společností Activis, kterou jsem zmínila výše, není 

samozřejmě v České republice ani nikde jinde ve světě ojedinělý. Chtěla bych Vás proto 

seznámit s největšími či nejzajímavějšími příklady sporu s farmaceutickými společnostmi 

nejen u nás. 

 

 Jak jsem se zmínila již v kapitole 4.3, Ministerstvo zdravotnictví                         

se  v  protikorupčních kauzách farmaceutických společností s kořeny v Americe, rozhodlo 

využívat mezinárodní smlouvy OECD. Tento třináct let starý dokument připomněla         

až  kauza z roku 2012 společnosti Pfizer, kdy američtí detektivové právě díky přeshraniční 

spolupráci rozkryli uplácení českých lékařů a úředníků.91  

 

 Společnost Pfizer, jež je největší světový výrobce léků, podle americké Komise 

pro cenné papíry uplácela v letech 2003-2004 lékaře i úředníky nejen v České republice.92  

V tomto období společnosti Pfizer v Česku vzrostly tržby o 63 %, a to ze dvou na necelé tři 

a půl miliardy korun.  Společnost Pfizer platila lékařům dovolené, a to za jediným účelem, 

aby upřednostňovali léky Pfizer před jinými výrobci a stát za ně platil vyšší úhrady a jak je 

vidět na tržbách,  společnosti se toto počínání značně vyplatilo. Tak například v říjnu roku 

2004 zaplatila společnost Pfizer skupině lékařů a lékárníků návštěvu továrny v australském 

Perthu. V jejím rámci však Pfizer lékařům zaplatil i výlet do Hongkongu nebo                  

po australských turistických destinacích. Dále mezi léty 2003-2004 uspořádala společnost 

Pfizer zhruba deset tzv. vzdělávacích víkendů, které se konaly v Tatrách a  v Alpách. 

Všechny tyto vzdělávací víkendy byly pořádané v lyžařských destinacích a  jejich účastníci 

místo poslechu seminářů strávili drtivou většinu času na sjezdovkách. Společnost se loni 

dohodla s Komisí pro cenné papíry na mimosoudním vyrovnání, aby tak ukončila 

vyšetřování korupce, které mělo probíhat v řadě zemí, kromě České republiky také v Číně, 
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Itálii, Rusku, Bulharsku nebo Chorvatsku. Společnost Pfizer tak za neetické chování 

zaplatila 60 milionů dolarů (cca 1,2 miliardy korun). 

 

 Komise pro cenné papíry začala v Americe vyšetřovat i další případy uplácení, 

např. u společnosti Teva Pharmaceuticals, která je největším výrobcem generických léků, 

tedy kopií původně patentovaných léků. Tato společnost působí v 60 různých zemích     

a u nás patří mezi pět největších farmaceutických společností. Vyšetřování je zatím 

v předběžné fázi. 

 

V roce 2008 podala Transparencyy International (viz 4.3.3.1) trestní oznámení     

na  zástupce farmaceutické společnosti Apotex, kteří měli nabízet lékařům zahraniční 

zájezdy výměnou za předepisování léků jejich společnosti.93 Společnost Apotex údajně 

nabídla v červenci roku  2008 členům Urologického sdružení v České republice účast     

na  zasedání v Shanzu Holiday Resort, který se nachází v Keni. Náklady na jednoho lékaře 

činily 62 tisíc korun a vše by samozřejmě hradila společnost Apotex. Jak uvedl předseda 

správní rady Transparency International, jako protislužbu měl každý z lékařů během roku 

2008 předepsat 420 stotabletových balení dvou konkrétních léků vyráběných společností 

Apotex. Poté, co se na případ upozornilo, se slibované zasedání v Keni samozřejmě 

neuskutečnilo a státní instituce i lékařská komora celý případ odložily. 

 

 V roce 2012 dostala pokutu americká společnost Novartis, která 15 let uplácela 

lékaře nejen v ČR94 Společnost to však v Česku vyšlo levně, dostala pokutu pouze 200 tisíc 

korun. O dost hůře dopadla společnost Novartis v Jižní Koreji, kde dostala za uplácení 

pokutu 2,353 mld. KRW (v přepočtu asi 42 milionů korun).95 

 

 Kromě společnosti Novartis udělila Korejská obchodní komise (KFTC) pokutu 

dalším 5 farmaceutickým společnostem, které dohromady zaplatí více než 8 mil. USD   
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(asi 200 milionů korun).96  Jedná se korejské pobočky největších světových farmafirem,   

a  to  Johnson  & Johnsons, AstraZeneca, Sanofi, Janssen a CJ Cheiljedang. Tyto 

společnosti opakovaně poskytovaly lékařům, klinikám a nemocnicím finanční nabídky, 

aby tak zvýšily množství předepsaných léků. Jednalo se například o pořádání seminářů      

a  kongresů spojených s velkolepým pohoštěním ve vyhlášených podnicích a degustací 

nejlepších světových vín, pořádání all-inclusive golfových výletů nebo poskytování 

peněžních prémií ve formě tzv. postmarketingových studií. V rámci nich se lékařům 

vyplácela finanční hotovost za každého pacienta převedeného na konkrétní, společností 

zvolený, přípravek. Semináře byly určeny k prezentaci nových léčiv a byly určeny nejen 

lékařům, ale také zdravotním sestrám, ve skutečnosti se však jednalo o výhradně firemní 

akce, které zahrnovaly také lázeňské procedury či VIP premiérová filmová představení.  

 

 Jak je na těchto příkladech patrné, korupce je všude. Značný rozdíl mezi 

jednotlivými státy představují výše pokut udělované farmaceutickým společnostem         

za  uplácení lékařů. Nejvyšší pokuty vůbec jsou udělovány v USA, pokuty se tady 

pohybují v řádech milionů dolarů, nicméně ani takto vysoké pokuty neodrazují některé 

farmaceutické společnosti od toho,  aby nadále zvyšovaly své tržby pomocí těchto praktik. 

Na rozdíl od USA nebo Číny bylo v České republice za poslední roky uděleno minimum 

pokut za uplácení lékařů a výše pokut byla oproti jiným zemím naprosto směšná.              

Z  pohledu farmaceutické společnosti je tedy zřejmé, že protizákonné praktiky, jako je 

uplácení lékařů, je nejen u nás stále výnosný business. Zvýšení tržeb, které společnosti 

zaznamenají, jsou totiž mnohdy desetinásobně vyšší  než pokuta, kterou musí zaplatit. 

 

4.3.3 Jak postupovat při setkání se s korupcí 
 

 Ne všichni lékaři se dají uplatit a ne všem pacientům je jedno, zjistí-li, že jim byl 

lék předepsán na základě dohody s farmaceutickou společností. Někteří lékaři se touto 

skutečností ani netají, o čemž jsem se sama také jednou přesvědčila. Nemají snad lékaři 

důvod obávat se sdílnosti pacientů?  

 

 V případě, že se některý z lékařů osobně ocitne v situaci, kdy mu některá             

z  farmaceutických společností nabídne jistou motivaci pro předepisování jejich výrobků 
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nebo o nějakém jiném případu úplatkářství ví, může se obrátit na nevládní neziskovou 

organizaci Transparency International (viz 4.3.3.1).97  Bohužel tyto situace nenastávají tak 

často, jak by měly.  Co tedy dělat v případě,  kdy má samotný pacient podezření, že lékař 

předepisuje léky tak ne úplně z vlastního přesvědčení?  Pokud pracuje lékař v nemocnici, 

je jednou z možností obrátit se s tímto podezřením na vedení nemocnice a ta už případ 

snad řádně prošetří.  

 

 Bohužel většině lidí, kteří se s tímto problémem setkají, vyvstane na mysl,         

že  uplácení je prostě všude, tak proč se tím zabývat a ztrácet čas. 

 

 

a) Transparency International 

 

 Je nevládní neziskovou organizací, která mapuje stav korupce v České republice 

a  snaží se svou činností aktivně  přispívat k jejímu omezování.98 Transparency 

International v ČR (dále jen TIC) je součástí mezinárodní sítě nevládních 

organizací Transparency International (TI) a všechny její pobočky musí pravidelně 

procházet procesem akreditace. TI je jedinou nevládní mezinárodní organizací zaměřenou 

na korupci a vytváření protikorupčních opatření, do nichž se snaží zapojovat občanskou 

společnost, vládní instituce a podniky.  

 

 Organizace byla založena roku 1993 v Německu, sekretariát organizace se nachází 

v Berlíně a má více než 90 národních poboček po celém světě, které se snaží omezovat jak 

nabídkovou, tak poptávkovou stranu korupce. Velké úsilí také věnují neustálému 

upozorňování na problém korupce, na její důsledky a také monitorování chování vládních 

orgánů. TI dále občanům poskytuje bezplatnou právní pomoc v situacích, kdy se dotyčný 

setká s korupčním jednáním.99  Mimo to také organizuje vlastní vzdělávací kurzy. 
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 TIC také dlouhodobě sleduje možnou korupci ve vztazích lékařů                           

a  farmaceutických firem. Právě organizace TIC podala trestní oznámení na zástupce 

farmaceutické společnosti Apotex, kteří nabízeli českým urologům výjezdní konferenci 

v Keni. Jak TIC uvádí, podobných podnětů dostává více, ale nikdy se nepodařilo získat 

takové důkazy, kterých se mohla policie chytit. Bohužel, jak bylo zmíněno výše, ani 

důkazy zřejmě v České republice nestačí. 

 

 V roce 2009 u nás organizace spustila projekt  „Zdraví bez úplatků“, který měl     

za  cíl zmapovat osobní zkušenosti občanů s korupcí ve zdravotnictví a který trval dva 

měsíce.100 K tomuto účelu byl na internetu zveřejněn dotazník, kde mohli občané sdělit své 

osobní zkušenosti s uplácením. Jeho součástí byla také online právní poradna, kde mohli 

psát občané své dotazy. Veškeré odpovědi uvedené v dotazníku byly přísně důvěrné          

a  sloužily pouze jako podklad pro statistické zobecnění získaných údajů. 
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5. Závěr 
 

 Na závěr si dovolím stručně shrnout obsah mé diplomové práce a výsledek,            

ke  kterému jsem dospěla. Tématem celého tohoto pojednání byla forma a potřeba regulace 

reklamy ve zdravotnictví vzhledem k praktikám, se kterými se stále častěji setkáváme.  

 

 Bohužel dle mého názoru je korupce velmi častým a obecným problémem, avšak    

ve  zdravotnictví se jí doposud nevěnovala taková pozornost, jako tomu je v jiných 

ekonomických odvětvích. Tomu odpovídají také dosavadní nízké sankce za případné 

porušení právních předpisů.  

 

 Nicméně ani zvýšení maximální hranice pro udělení sankce nezaručí, že se situace 

výrazně změní. Nyní jsou sankce udělovány v poloviční možné výši, někdy ani to ne. 

Zvýšení hranice proto podle mého vůbec nic nezmění, pokud nebudou dozorové orgány 

tlačeny do udělení vyšší sankce například stanovením minimální hranice, která bude 

odstupňována dle závažnosti protiprávního jednání.  

 

 Z příkladů uvedených v kapitole 4.3.2 je patrné, že mezi nejčastější metody, 

kterými jsou lékaři upláceni, patří placené přednášky a rekreační pobyty. Farmaceutické 

společnosti tyto „odpočinkové dovolené“ kamuflují za odborné semináře či konference 

v exotických destinacích. Těmto praktikám by měla zamezit právě připravovaná novela,  

na základě které budou muset farmaceutické společnosti tyto odborné konference               

a semináře, jejich místo a důvod konání předem oznamovat dozorovým orgánům. 

 

 V rámci srovnání právních úprav regulace farmareklamy ve vybraných zemích jsem 

dospěla k závěru, že každá  mnou vybraná země pojala rozsah a předmět právní úpravy 

velmi odlišně dle svých potřeb a občanských zvyklostí.  Například zatímco v USA           

je  zákon o regulaci reklamy velmi obsáhlý, avšak obecný a umožňuje také reklamu        

na  léky na předpis, v Číně se více zaměřují především na problematiku registrace léčiv    

z  důvodu velkého množství  nepovolených a neprověřených léků, které se z této země dále 

šíří na  světový trh. V Rusku byla zákonná úprava vztahů mezi farmaceutickými 



 

56 
 

společnostmi a  lékaři velmi benevolentní, avšak od loňského roku i tady dochází            

ke  zpřísnění těchto norem regulace reklamy a k přísnému potírání korupčních vztahů. 

Oproti ČR jsou ve všech těchto zemích udělovány několikanásobně vyšší sankce             

za  porušení zákona, zejména za nekalé obchodní praktiky. 

 Proto je u nás nutné uvést co nejrychleji do života připravovanou, hojně 

diskutovanou  a  dlouho očekávanou novelu zákona o regulaci reklamy ve zdravotnictví, 

která by měla těmto nešvarům účinněji zabraňovat a více je postihovat.  

 Novela zákona o regulaci reklamy měla původně vzejít v platnost již 1. 1. 2013,    

ale vzhledem k rozsáhlé problematice, která je nadále projednávána se zdravotnickými 

organizacemi, se její účinnost neustále odsouvá.  

 

 Až čas však  ukáže, jak se novela projeví v praxi a zda bude mít takový účinek, jaký 

se jí zatím přikládá či v jaký všichni doufají.
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