
 
 

Stanovisko vlády 
 

k návrhu poslanců Martina Plíška, Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Jiřího 

Štětiny, Jaroslava Krákory, Bohuslava Svobody, Soni Markové a Rostislava 

Vyzuly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 391) 

 

Vláda na své schůzi dne 16. února 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda chápe snahu předkladatelů o omezení korupce formou zostření regulace 

reklamy v oblasti humánních léčivých přípravků a z toho vyplývající ochranu 

zájmů spotřebitelů, nicméně současně upozorňuje na skutečnost, že v současné 

době je v Poslanecké sněmovně projednáván vládní návrh novely zákona 

o regulaci reklamy jako sněmovní tisk č. 363, přičemž mnohá z témat řešených 

poslaneckým návrhem jsou řešena v tomto vládním návrhu (doplnění definice 

zpracovatele, úprava reklamy na činnosti v pohřebnictví, povinnost zadavatele 

reklamy poskytnout orgánu dozoru určité informace, ustanovení o správních 

deliktech); z těchto důvodů vláda považuje navrhovanou úpravu za duplicitní 

a nadbytečnou. 

 

2. Dále vláda konstatuje, že předložený návrh zákona v žádném ohledu nereaguje 

na změny, které přinesla právní úprava níže zmíněných právních předpisů: 

 došlo ke změně právního prostředí v regulaci zdravotnických prostředků; byl 
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vydán zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015 [s výjimkou ustanovení 

§ 9 písm. b) a § 77, která nabývají účinnosti dne 1. dubna 2018], 

 rovněž došlo ke změně právní úpravy v oblasti doplňků stravy – potravin pro 

zvláštní výživu, a to převedením některých kompetencí z Ministerstva 

zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. 

 

3. Vláda dále uvádí, že připravuje návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 

a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 

pozdějších předpisů, a to v návaznosti na nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních 

humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES, která by se též 

mohla právní úpravy obsažené v poslaneckém návrhu zákona dotknout; pokud 

k tomu dojde, vláda v návaznosti na tuto skutečnost zpracuje odpovídající právní 

úpravu. 

 

4. Vláda současně poukazuje na skutečnost, že poslanecký návrh zákona rozšiřuje 

kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aniž by bylo uvažováno 

s tím, že tento krok si zřejmě vyžádá i potřebu navýšení personálních kapacit, 

a to včetně souvisejících zvýšených nároků na finanční prostředky. 

 

5. Vláda dále upozorňuje na to, že při případné aplikaci § 7 odst. 1 písm. b) zákona 

o regulaci reklamy ve znění navrhované novely nelze zcela použít postupy 

stanovené pro dozor nad reklamou na léčivé přípravky, neboť potraviny 

nepodléhají takové regulaci, jako léčivé přípravky. Navíc kontrolní pravomoc 

v této oblasti má Státní zemědělská a potravinářská inspekce, přičemž návrh 

novely v žádném ohledu neřeší vzájemné vztahy mezi tímto orgánem a Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv, čímž je v této části navrhovaná právní úprava nejasná 

a nedostačující. 

 

6. Návrh trojnásobného zvýšení horní hranice pro uložení pokuty za spáchání všech 

správních deliktů podnikajících fyzických a právnických osob podle zákona 
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o regulaci reklamy není podle mínění vlády dostatečně odůvodněný, neboť 

důvodová zpráva obsahuje pouze obecné tvrzení, že se dosavadní výše sankce 

míjí účinkem a že v jiných státech Evropské unie jsou pokuty vyšší. Výše pokuty 

stanovená v zákoně by měla dostatečným a přiměřeným způsobem odrážet 

stupeň závažnosti a společenské škodlivosti protiprávního jednání – neměla by 

být nepřiměřeně přísná, natož likvidační (viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

3/02, ze dne 13. srpna 2002). Vodítkem pro stanovení sazby pokuty v zákoně by 

přitom měla být závažnost protiprávního jednání, a nikoli charakter vykonávané 

činnosti odpovědného subjektu, resp. jeho majetkové nebo finanční poměry. 

 

7. Vláda dále upozorňuje, že nově zaváděná ex ante oznamovací povinnost, kdy 

osoba svolávající setkání odborníků je povinna oznámit orgánu dozoru údaje 

uvedené v § 5b odst. 9 písm. a) 20 pracovních dnů předem, by mohla být 

považována za nepřiměřené omezení, neboť ne vždy bývají obdobné akce 

plánovány v dostatečném předstihu tak, aby mohla být zachována takto 

stanovená lhůta. 

 

8. Vláda dále spatřuje v použití taxativního výčtu jednotlivých forem pohostinnosti 

v § 5b odst. 5 riziko rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se 

humánních léčivých přípravků, která pojem pohostinnosti tímto způsobem 

nekonkretizuje. 

 

9. Vláda též poukazuje na vysoké množství legislativně-technických nedostatků, 

které návrh obsahuje, spočívající například v nesystematickém zařazení 

problematiky výkonu dozoru v § 5b odst. 9 až 11, když by bylo vhodnější tuto 

pasáž legislativně upravit spíše v § 7a, který je problematice dozoru věnován.  
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