
VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony (k části měnící zákon o regulaci reklamy) 

 
 

Navrhovaný právní předpis 

(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

 

Ustanovení (část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

§ 5k odst. 3 (3) Předmětem reklamy může být pouze 

zdravotnický prostředek, který lze 

uvádět na trh v souladu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím zdravotnické prostředky42) 

nebo diagnostický zdravotnický 

prostředek in vitro, který lze uvádět na 

trh v souladu se zvláštním právním 

předpisem upravujícím diagnostické 

zdravotnické prostředky in vitro43). 

32017R0745  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Prostředek může být uveden 

na trh nebo do provozu pouze 

tehdy, pokud splňuje požadavky 

tohoto nařízení, a to za 

předpokladu, že je řádně dodán a 

správně instalován, udržován a 

používán v souladu se svým 

určeným účelem. 

 

Při označování prostředků, 

poskytování návodů k jejich 

použití a jejich dodávání na trh a 

uvádění do provozu, jakož i při 

reklamách na tyto prostředky je 

zakázáno používat text, názvy, 

ochranné známky, vyobrazení 

a figurativní nebo jiné symboly, 

které by mohly uživatele nebo 
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31998L0079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

 

 

 

 

pacienta uvést v omyl, pokud jde 

o určený účel, bezpečnost 

a účinnost prostředku, tím, že: 

a) připisují prostředku funkce a 

vlastnosti, které daný 

prostředek nemá; 

b) vytvářejí klamnou představu 

ohledně léčby nebo diagnózy, 

funkcí nebo vlastností, které 

daný prostředek nemá; 

c) neinformují uživatele či 

pacienta o pravděpodobném 

riziku spojeném s používáním 

daného prostředku v souladu s 

jeho určeným účelem; 

d) navrhují odlišné způsoby 

použití prostředku, než ty, o 

nichž je uvedeno, že tvoří 

součást určeného účelu, jehož 

se týkalo provedené posouzení 

shody. 

 

Základní požadavky 

Prostředky musí splňovat 

základní požadavky stanovené 

v příloze I, které se na ně 

vztahují, s přihlédnutím k 

určenému účelu daných 

prostředků. 

 
 

§ 5k odst. 4 Zdravotnický prostředek, který 32017R0745 Čl. 21 odst. 3 
3.   Členské státy nesmějí na 
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nesplňuje podmínky pro uvedení na trh 

podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího 

zdravotnické prostředky, může být 

prezentován nebo předváděn pouze na 

veletrzích, výstavách a předváděcích či 

podobných akcích, a to za předpokladu, 

že je označen v souladu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím zdravotnické prostředky44) 

veletrzích, výstavách a při 

předváděcích či podobných 

akcích vytvářet překážky 

předvádění prostředků, které 

nejsou v souladu s tímto 

nařízením, za předpokladu, že 

viditelné označení zřetelně 

udává, že takové prostředky jsou 

určeny pouze pro účely 

prezentace nebo předvádění a 

nesmějí být dodávány, dokud 

nebudou uvedeny do souladu s 

tímto nařízením. 

 

§ 5k odst. 5 
Diagnostický zdravotnický prostředek in 

vitro, který nesplňuje podmínky pro 

uvedení na trh, může být prezentován 

nebo předváděn pouze na veletrzích, 

výstavách a předváděcích či podobných 

akcích, a to za předpokladu, že je 

viditelně označen, že nemůže být uváděn 

na trh nebo do provozu, dokud nebude 

uveden do shody. Takový diagnostický 

zdravotnický prostředek in vitro nesmí 

být použitý na vzorcích pocházejících od 

účastníků akce podle věty první. 

 

31998L0079 Čl. 4 odst. 3 
3. Členské státy nesmějí na 

veletrzích, výstavách, při 

předvádění, vědeckých nebo 

technických sjezdech apod. 

vytvářet žádné překážky 

předvádění prostředků, které 

nevyhovují této směrnici za 

předpokladu, že tyto prostředky 

nejsou použity na vzorcích 

pocházejících od účastníků a že 

viditelné označení jasně 

upozorňuje, že tyto prostředky 

nesmí být uváděny na trh nebo 

do provozu, dokud nebudou 

uvedeny do shody. 

§ 7 písm.b) Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad 

dodržováním tohoto zákona (dále jen 

„orgán dozoru“) jsou 

32017R0745 Čl. 101 
Členské státy určí příslušný 

orgán nebo orgány odpovědné za 

provádění tohoto nařízení. Svěří 

svým orgánům pravomoci, 
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b) Státní ústav pro kontrolu léčiv29) pro 

reklamu na humánní léčivé přípravky, na 

lidské tkáně a buňky, na zdravotnické 

prostředky a diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro a sponzorování v této 

oblasti, s výjimkou působnosti podle 

písmena a),  

zdroje, vybavení a znalosti 

nezbytné k řádnému plnění jejich 

úkolů podle tohoto nařízení. 

Členské státy oznámí Komisi 

název a kontaktní údaje 

příslušných orgánů, která 

zveřejní jejich seznam. 

 

§ 8 odst. 1 písm. q) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí 

přestupku tím, že 

q) šíří reklamu na zdravotnické 

prostředky obsahující tvrzení, která jsou 

v rozporu s přímo použitelným předpisu 

Evropské unie upravujícím  

zdravotnické prostředky45 ). 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za 

porušení ustanovení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění 

jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy o takto 

stanovených sankcích a 

opatřeních uvědomí Komisi do 

25. února 2020 a neprodleně jí 

oznámí veškeré pozdější změny, 

které se jich dotýkají. 

 

§ 8a odst. 1 písm. t) (1) Právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

šiřitel   

t) šíří reklamu na zdravotnické 

prostředky obsahující tvrzení, 

která jsou v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím zdravotnické 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za 

porušení ustanovení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění 

jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy o takto 

stanovených sankcích a 
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prostředky 45).    opatřeních uvědomí Komisi do 

25. února 2020 a neprodleně jí 

oznámí veškeré pozdější změny, 

které se jich dotýkají. 

 

§ 8a odst. 2 písm. d) (2) Právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se jako zadavatel dopustí 

přestupku tím, že   

 d) poruší podmínky stanovené pro 

obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, 

§ 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 

5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b 

odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d 

odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h, 5i 

nebo § 5j§ § 5i, § 5j, § 5k odst. 3, 4, 5, 

6, 7 nebo 8, § 5l odst. 1, 3, 4, nebo 5 

nebo §5m odst. 1 nebo v přímo 

použitelném předpisu Evropské unie 

upravujícím zdravotnické 

prostředky 45), 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za 

porušení ustanovení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění 

jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy o takto 

stanovených sankcích a 

opatřeních uvědomí Komisi do 

25. února 2020 a neprodleně jí 

oznámí veškeré pozdější změny, 

které se jich dotýkají. 

 

§ 8a odst. 3 písm. d)  3) Právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se jako zpracovatel dopustí 

přestupku tím, že  

 d) poruší podmínky stanovené pro 

obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, 

§ 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 

5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b 

odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za 

porušení ustanovení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění 

jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy o takto 

stanovených sankcích a 
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odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h 

nebo 5i §5h, § 5i, § 5k odst. 3, 4, 5, 6, 

7 nebo 8, § 5l odst. 1, 3, 4, nebo 5 

nebo §5m odst. 1 nebo v přímo 

použitelném předpisu Evropské unie 

upravujícím zdravotnické 

prostředky 45), 

opatřeních uvědomí Komisi do 

25. února 2020 a neprodleně jí 

oznámí veškeré pozdější změny, 

které se jich dotýkají. 

 

§ 8a odst. 5 písm.a) (5) Za přestupek podle odstavce 1 lze 

uložit pokutu   

 a) do 500 000 Kč, jde-li o 

přestupek podle odstavce 1 písm. a), p) 

nebo r), r), s) nebo t) 

32017R0745 Čl. 113 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za 

porušení ustanovení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k zajištění 

jejich uplatňování. 

Stanovené sankce musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy o takto 

stanovených sankcích a 

opatřeních uvědomí Komisi do 

25. února 2020 a neprodleně jí 

oznámí veškeré pozdější změny, 

které se jich dotýkají. 
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