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Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého
podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené především
v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů („zákon“), přičemž její soukromoprávní rovina je
upravena přímo v občanském zákoníku.
Zákon za reklamu obecně označuje jakékoliv oznámení, předvedení či jinou prezentaci šířenou zejména komunikačními
médii, mající za cíl podporu podnikatelské
činnosti, zejména podporu spotřeby nebo
prodeje předmětného zboží anebo služeb.
V úvodu zákon stanovuje obecné požadavky kladené na reklamu bez ohledu
na její předmět - reklama nesmí být především v rozporu s právními předpisy a dob-

rými mravy. Dále zákon upravuje specifické
požadavky kladené na reklamu zaměřenou
na některé druhy komodit, od tabákových
výrobků, přes alkoholické nápoje, pesticidy a hnojiva, dětskou výživu, zbraně, až
po léčivé přípravky, kterým se věnujeme
níže.
Právní úpravu reklamy na léčivé přípravky
lze rozdělit podle toho, kdo má být v konečném důsledku adresátem reklamního sdělení, zda odborník anebo široká veřejnost.
Reklama zaměřená výlučně na odborníky
nesmí být šířena jinými komunikačními
prostředky, než těmi, které jsou určeny
převážně těmto odborníkům. Určení komunikačních prostředků, typicky odborných
periodik apod., nečiní v praxi problémy,
avšak panuje určitá nejasnost ohledně
výkladu pojmu odborník.
Dle § 2a je odborníkem osoba oprávněná
léčivé přípravky, které jsou předmětem

reklamy, předepisovat nebo vydávat.
Zatímco v minulosti byli za odborníky
považováni jen lékaři, farmaceuti, případně
jejich asistenti, tedy výlučně fyzické osoby,
rozhodovací praxe Státního ústavu pro
kontrolu léčiv („Ústav“) podpořená judikaturou vyšších soudů naznačuje, že pod
pojem odborník je nezbytné zahrnout
i některé právnické osoby. Dle judikatury
je tedy za odborníka možné za určitých
okolností považovat lékárnu a je otázkou,
kdy se Ústav pokusí analogicky argumentovat i v případě nemocnic. Taková situace by
však měla signifikantní dopady do praxe,
a to zejména s ohledem na skutečnost,
že zákon zakazuje, aby odborníci přijímali
dary nebo jiný prospěch nezanedbatelné
hodnoty nesouvisející s vykonávanou
odbornou činností v souvislosti s reklamou
na léčivé přípravky a zároveň zakazuje
takové plnění odborníkům byť jen nabízet
anebo poskytovat.
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V rámci distribuce léčivých přípravků se
však často setkáváme s různými obchodními nástroji, většinou ve formě slevových
a bonusových schémat mířících na různé
články distribučního řetězce, lékárny
a nemocnice nevyjímaje, jejichž obchodní
logika cílící na zvýšení prodeje léčivých
přípravků je nezpochybnitelná, avšak představují riziko z pohledu zákona. Některé
druhy slev a bonusů by totiž mohly být
považovány právě za prospěch poskytovaný odborníkovi v souvislosti s reklamou
na léčivé přípravky. Nabízení anebo poskytnutí takového prospěchu představuje dle
zákona správní delikt, za který může být
Ústavem uložena pokuta, a to až do výše
1 000 000 Kč. V praxi má tato problematika
dále implikace i z pohledu cenové regulace,
oblasti zdanění a s ohledem na nedávné
zprávy některých medií je diskutován i její
trestněprávní přesah.

3

Deloitte Legal
V rámci naší praxe pomáháme klientům s revizí obchodních nástrojů
v rámci distribučního řetězce
léčivých přípravků, a to z pohledu
jak regulace reklamy, tak i cenové
a daňové regulace.
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