
ZÁKON 

ze dne ….. 2015, 

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 

 
Změna zákona o regulaci reklamy 

Čl. I 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,  
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 
138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., 
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 
444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č.109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., 
zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona  č. 
132/2010 Sb.,  zákona č. 28/2011 Sb.,  zákona č. 245/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., 
se mění takto: 
 
1. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro 

sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele.“.  

2. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „ Reklamou na humánní léčivé přípravky jsou 

také všechny formy informování, průzkumu nebo pobídek, konané za účelem podpory 

předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků.“.    

3. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „, spotřebitelské soutěže“ zrušují. 

4. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) sponzorování setkání odborníků na vědeckých kongresech a obdobných akcích.“. 

5. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: 

„f) činnost v oblasti průzkumu trhu konaná za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje 

nebo spotřeby humánních léčivých přípravků;  za takovou činnost se považují i neintervenční 

poregistrační studie38); provádění poregistračních studií bezpečnosti, které nesleduje 

podporu předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, se za 

reklamu na humánní léčivé přípravky nepovažuje. 
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„38) § 3 odst. 7 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech).“. 

6. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, jakož i na pobídkové programy 
zdravotních pojišťoven za účelem hospodárného nakládání s prostředky veřejného 
zdravotního pojištění“. 

7. V § 5 odst. 4 se slova „odpovídat údajům uvedeným“ nahrazují slovy „být v souladu s údaji 
uvedenými“. 

8. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Reklama na humánní léčivé přípravky ve 

formě soutěže, loterie nebo jiné podobné hry39) spočívající v množství předepsaných, 
spotřebovaných či vydaných léčivých přípravků je zakázána.“. 

Poznámka pod čarou č. 39 zní: 

„39) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

9. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Je-li sponzorování podle odstavce 1 písm. d) nebo e) uskutečňováno prostřednictvím 
jiné osoby, považuje se i tato osoba pro účely tohoto zákona za sponzora (§ 1 odst. 4). 

10. V § 5b odst. 1 se slova „neperiodických“ a „periodického“ zrušují. 

11. V § 5b odst. 2 písm. a) se slova „přípravku. Údaje“ nahrazují slovy „přípravku; údaje“. 

12. V § 5b odst. 2 písm. c) se za slova „podle rozhodnutí o“ vkládá slovo „jeho“. 

13. V § 5b odst. 2 písm. d) se za slovo „hrazení“ vkládají slova „humánního léčivého 

přípravku“. 

14. V § 5b odst. 2 závěrečné části ustanovení se věta druhá nahrazuje větou „Pro reklamu 
na tyto přípravky zaměřenou na odborníky se použije § 5a odst. 6 obdobně.“. 

15. V § 5b odst. 4 se za slova „se zakazuje“ vkládají slova „, s výjimkou poskytování 

pohostinnosti podle odstavce 5,“. 

16. V § 5b odstavec 5 zní: 

„(5) Při setkání odborníků konaném za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo 
spotřeby humánních léčivých přípravků nebo při setkání odborníků na vědeckých 
kongresech a obdobných akcích může být sponzorem nebo pořadatelem poskytnuta 
účastnícím se odborníkům pohostinnost formou zajištění dopravy či úhrady cestovních 
nákladů, ubytování, stravy a registračního poplatku. Tato pohostinnost musí být přiměřená 
hlavnímu účelu setkání a nemůže být rozšířena na jiné osoby než na účastnící se 
odborníky.“. 

17.  V § 5b odstavec 7 zní: 

 

„(7) Vzorky humánních léčivých přípravků mohou být poskytnuty pouze výjimečně osobám 

oprávněným je předepisovat, a to v omezeném počtu. Za omezený počet se považuje 

množství postačující podle doporučeného dávkování u krátkodobých onemocnění k léčbě 5 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112528)



pacientů během 1 kalendářního roku, v případě dlouhodobého užívání humánních léčivých 

přípravků k podání 5 pacientům po dobu 3 měsíců v kalendářním roce. Každý vzorek musí 

odpovídat nejmenšímu balení humánního léčivého přípravku uvedenému na trh a musí být 

označen nápisem „Neprodejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“. Vzorky přípravků obsahující 

omamné a psychotropní látky se nesmí poskytovat, rovněž nelze poskytovat vzorky 

humánních léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění po 

uplynutí 2 let od jejich uvedení na trh. Vzorky humánních léčivých přípravků lze poskytovat 

pouze na písemnou žádost osoby oprávněné je předepisovat, která je touto osobou 

podepsaná a je na ní datum jejího vystavení.“. 

18.  V § 5b se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí: 

„(9) Osoba, která svolává setkání odborníků podle odstavce 5, je povinna orgánu dozoru 

uvedenému v § 7 odst. 1 písm. b) oznámit 

a) konání tohoto setkání, a to nejpozději 20 pracovních dnů přede dnem zahájení tohoto 

setkání, přičemž v oznámení uvede zaměření, program, sponzora, dobu a místo 

konání tohoto setkání, 

b) specifikaci obsahu plnění poskytnutého během tohoto setkání, a to nejpozději do 20 

pracovních dnů ode dne skončení tohoto setkání. 

(10) Orgán dozoru uvedený v § 7 odst. 1 písm. b) zveřejňuje na své internetové stránce po 

dobu 5 let údaje mu oznámené podle odstavce 9 o všech akcích konaných v rámci § 5 odst. 

1 písm. d) a e). 

(11) Odborníci jsou povinni poskytnout orgánu dozoru uvedenému v § 7 odst. 1 písm. b) ve 

lhůtě jím stanovené všechny údaje o plněních, která jim byla v souvislosti s reklamou 

poskytnuta.“. 

19. Poznámka pod čarou č. 17 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje. 

20. V § 5d odst. 2 písm. e) se slovo „klinické“ zrušuje. 

  21. § 6a včetně nadpisu zní: 

 

 „§ 6a 

Činnosti v pohřebnictví 

(1) Reklama na činnosti v pohřebnictví, kterými jsou provozování pohřební a kremační služby 

a provádění balzamace a konzervace, nesmí být šířena 

a) v areálu a prostorách zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb  nebo 
zařízení určeného pro vzdělávání provozovatelů služeb v pohřebnictví, lékařů a 
zdravotnických pracovníků nelékařského zdravotnického povolání, 

 

b) prostřednictvím dopisů, letáků, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou. 
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(2) Reklama na činnosti v pohřebnictví nesmí být rozesílána spolu se smutečním oznámením 

(parte). To může obsahovat název provozovatele pohřební služby a adresu jejího pracoviště 

určeného pro styk se zákazníky, pokud s tím vypravitel pohřbu vyslovil souhlas.“. 

22. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slova „pro reklamu na humánní léčivé přípravky,“ vkládají 

slova „na potraviny pro zvláštní výživu23), na doplňky stravy23b),“. 

23. V § 7a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Zadavatel a zpracovatel jsou povinni na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení 

podle tohoto zákona sdělit 

a) informace o reklamě podle § 5 odst. 1 písm. d) a e); tyto informace obsahují údaje o 

akci, uvedení místa a doby jejího trvání a identifikační údaje  sponzora, 

b) identifikační údaje osob, kterým poskytl plnění v rámci reklamy podle písmene a), a 

specifikaci tohoto plnění, včetně množství a data; tyto údaje vztahující se ke 

konkrétnímu plnění jsou zadavatel a zpracovatel povinni uchovávat po dobu 1 roku 

ode dne skončení akce, 

c) veškeré údaje vypovídající o výdajích a příjmech souvisejících s kontrolovanou 

reklamou podle § 5 odst. 1 písm. d) a e). 

(7) Identifikačními údaji podle odstavce 6 se rozumí, 

a) je-li sponzorem podnikající právnická osoba, obchodní firma nebo název, adresa 

sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky na území České republiky, a 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) je-li sponzorem podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

popřípadě obchodní firma, bydliště, adresa místa podnikání a identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno, 

c) je-li sponzorem nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, a bydliště, 

nebo název a adresa sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky na území 

České republiky, popřípadě identifikační číslo právnické osoby.“. 

24. § 7d se včetně nadpisu zrušuje.                                    

25. V § 8 odst. 1 písm. i) se slova „odst. 2 nebo 3“ zrušují. 

26. V § 8 odst. 1 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje. 

27. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno p), 

které zní: 

„p) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 4.“. 

28. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5b odst. 2 nebo 8,“ vkládají slova „§ 5c,“ a slova „, § 

5i nebo § 6a odst. 1“ se nahrazují slovy „nebo § 5i“. 
 

29. V § 8 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje. 
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30. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 

„e) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 1 věty poslední nebo § 7a odst. 2 nebo 6.“. 

31. V § 8 odstavec 3 zní: 

„(3) Odborník se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 5b odst. 6 vyžaduje nebo přijme zakázanou výhodu v souvislosti 
s reklamou na humánní léčivé přípravky, nebo 

b) v rozporu s § 5b odst. 11 nesplní informační povinnost.“. 

32. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nabízí, slibuje nebo poskytuje dary anebo jiný prospěch v rozporu s § 5b odst. 4, nebo 

b) poskytuje pohostinnost v rozporu s § 5b odst. 5.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 
 
33. V § 8 odst. 5 větě první se slova „a odstavce 3“ nahrazují slovy „a p) a odstavců 3 a 4“, 

slova „až j)“ se nahrazují slovy „až h), j)“ a slova „písm. k)“ se nahrazují slovy „písm. i) a k)“. 

34. V § 8 odst. 5 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

 
35. V § 8a odst. 1 se na konci písmene i) doplňují slova „v rozporu s § 5b odst. 1,“. 

36. V § 8a odst. 1 písm. q) se slova „2 nebo 3“ nahrazují slovy „1 nebo 2“. 

37. V § 8a odst. 1 se na konci písmene r) slovo „nebo“ zrušuje. 

38. V § 8a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno t), 

které zní: 

„t) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 4.“. 

39. V § 8a odst. 2 písm. b) se slova „§ 6a odst. 3“ nahrazují slovy „§ 6a odst. 2 “. 

40. V § 8a odst. 2 písm. g) se za slova „§ 5b odst. 2 nebo 8,“ vkládají slova „§ 5c,“ a  slova „, 

§ 5i nebo § 6a odst. 1, nebo“ se nahrazují slovy „nebo § 5i,“. 

41. V § 8a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno i), 

které zní: 

„i) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 1 věty poslední nebo § 7a odst. 2 nebo 6.“. 

42. V § 8a odst. 3 písm. a) se slova „§ 6a odst. 3“ nahrazují slovy „§ 6a odst. 2 “. 

43. V § 8a odst. 3 písm. f) se za slova „§ 5b odst. 2 nebo 8,“ vkládají slova „§ 5c,“ a slova „, § 

5i nebo § 6a odst. 1, nebo“ se nahrazují slovy „nebo § 5i,“. 
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44. V § 8a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

h), které zní: 

„h) nesplní informační povinnost podle § 7a odst. 3 nebo 6.“. 

45. V § 8a odst. 4 písm. b) se slova „pohoštění a ubytování“ nahrazují slovem „pohostinnost“. 

46. V § 8a odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje. 

 
47. V § 8a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

e), které zní: 

„e) poruší povinnost oznámit konání setkání odborníků podle § 5b odst. 9.“. 

48. V § 8a odst. 5 písm. a) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 000 Kč“. 

49. V § 8a odst. 5 písm. b) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 000 Kč“. 

50. V § 8a odst. 5 písm. c) se částka „5 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 000 Kč“. 

51. V § 8a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 

„d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. t).“. 

52. V § 8a odst. 6 písm. a) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 000 Kč“. 

53. V § 8a odst. 6 písm. b) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 000 Kč“. 

54. V § 8a odst. 6 písm. c) se částka „5 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 000 Kč“. 

55. V § 8a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 

„d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. i).“. 

56. V § 8a odst. 7 písm. a) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 000 Kč“. 

57. V § 8a odst. 7 písm. b) se částka „5 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 000 Kč“. 

58. V § 8a se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které 

zní: 

„c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. h).“. 

59. V § 8a odst. 8 písm. a) se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 000 Kč“. 

60. V § 8a odst. 8 písm. b) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „300 000 Kč“ a na 

konci textu písmene se doplňují slova „nebo e)“. 

61. V § 8a odst. 8 písm. c) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 000 Kč“. 
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Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.  
 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o pohřebnictví 

Čl. III 

       Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., 

zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 

375/2011 Sb., se mění takto: 

1. V § 26 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“. 

2. V § 26 odst. 1 se písmeno i) zrušuje. 

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i). 

3. V § 26 odst. 2 se slova „, i) a j)“ nahrazují slovy „a i)“. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
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