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ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
Nařízení MDR a IVD

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických

prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009

a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (tzv. „MDR“)

▪ Původně účinnost plánovaná na 26. května 2020, kvůli pandemii COVID-19 odložena,

▪ Účinnost odložena na 26. května 2021

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických

zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise

2010/227/EU (tzv. „IVD“)

▪ Účinnost od 26. května 2022

▪ Důvody přijetí těchto nařízení:

▪ Reakce na výskyt zdravotně závadných ZP na evropském trhu

▪ V členských státech EU různé úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti

▪ Odstranění překážek pro vnitřní trh
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REKLAMA NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY DLE MDR

19. ledna 2021

▪ Od 26.05.2021 (účinnost nařízení MDR): zákaz klamavosti a povinnost informace o

rizicích ZP – v reklamě na ZP zakázáno používat text, názvy, ochranné známky,

vyobrazení a figurativní nebo jiné symboly, které by mohly uživatele nebo pacienta

uvést v omyl, pokud jde o určený účel, bezpečnost a účinnost / funkční způsobilost

prostředku, tím, že:

a) Připisují ZP funkce a vlastnosti, které daný ZP nemá

b) Vytvářejí klamnou představu ohledně léčby nebo diagnózy, funkcí nebo vlastností, které

daný ZP nemá

c) Neinformují uživatele či pacienta o pravděpodobném riziku spojeném s používáním daného

ZP v souladu s jeho určeným účelem

d) Navrhují odlišné způsoby použití ZP než ty, o nichž je uvedeno, že tvoří součást určeného

účelu, jehož se týkalo provedené posouzení / posuzování shody
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REKLAMA NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY DLE MDR

19. ledna 2021

Od 26.05.2021 (účinnost nařízení MDR):

▪ Označení shody CE:

▪ „Za označením CE případně následuje identifikační číslo oznámeného subjektu odpovědného

za postupy posuzování shody stanovené v článku 52 / 48. Identifikační číslo je rovněž

uvedeno ve všech propagačních materiálech, které uvádí, že prostředek splňuje požadavky

na označení CE.“

▪ Povinnost uvádět informace o rizicích ZP?:

▪ „Zakázáno používat text, názvy, ochranné známky, vyobrazení a figurativní nebo jiné

symboly, které by mohly uživatele nebo pacienta uvést v omyl, pokud jde o určený účel,

bezpečnost a účinnost/funkční způsobilost prostředku, tím, že neinformují uživatele či

pacienta o pravděpodobném riziku spojeném s používáním daného prostředku v souladu

s jeho určeným účelem“
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ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
Implementace nařízení MDR a IVD – nový zákon o zdravotnických prostředcích

Sněmovní tisk 696

▪ Schváleno Poslaneckou sněmovnou, nyní bude návrh projednáván Senátem na schůzi od

27.01.2021

▪ Neupravuje IVD

▪ Obsah: pouze problematiky, jejichž úprava je ponechána v kompetenci členských států EU (=

pouze to, co neupravuje přímo MDR)

▪ Stanoví působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti ZP

▪ Doplňuje pravidla stanovená MDR

▪ Ustanovuje Informační systém ZP

▪ Upravuje předepisování a výdej ZP

▪ Stanoví skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených

nařízením a novým zákonem

▪ Přechodná ustanovení

▪ Elektronický poukaz – přidáno v rámci pozměňovacího návrhu
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ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
Implementace nařízení MDR a IVD – novely souvisejících zákonů

Sněmovní tisk 697

▪ Schváleno Poslaneckou sněmovnou, nyní bude návrh projednáván Senátem na schůzi od

27.01.2021

▪ Obsah:

▪ Novela stávajícího zákona o zdravotnických prostředcích (zákon č. 268/2014 Sb.)

▪ Změna zákona tak, aby se vztahoval jen na IVD (z důvodu pozdější účinnosti nařízení o

IVD)

▪ Novela zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.)

▪ Nově regulována i reklama na ZP

▪ Navrhovaná úprava kopíruje regulaci reklamy na LP (rozdělení široká

veřejnost/odborníci, povinné informace v reklamě atd.)

▪ Orgánem příslušným k vykonávání dozoru nad reklamou ZP navrhován SÚKL

▪ Změna zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.)

▪ Stanoví poplatky za žádost o notifikaci / ohlášení činnosti / žádost o vystavení certifikátu

19. ledna 2021 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
7



ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
Implementace nařízení MDR a IVD – novely souvisejících zákonů

▪ Legislativní proces ukončen - zákon č. 526/2020 Sb., účinný od 1.1.2021

▪ Novela zákona o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb.)

▪ Vytvoření a úprava databáze českých technických norem a jiných technických dokumentů;

▪ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bude vydávat Věstník Úřadu

(= publikační sbírky v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví)

▪ Poplatky za poskytnutí českých technických norem a za přístup do databáze bude vybírat Česká

agentura pro standardizaci, jejíž vytvoření zákon předpokládá

▪ Novela zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (zákon č.

90/2016 Sb.)

▪ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako orgán odpovědný za

oznámené subjekty

▪ Nový přestupek nesplnění některé z povinnosti oznámeného subjektu podle přímo

použitelného subjektu EU uvedeného v§ 27 –§ 27d
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REGULACE REKLAMY 

NA VÝROBKY CÍLÍCÍ 

NA ZDRAVÍ

19. ledna 2021
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KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY, DOPLŇKY STRAVY AJ.
Novela zákona o regulaci reklamy – návrh nového§5n 

Sněmovní tisk 697

▪ Schváleno Poslaneckou sněmovnou, nyní bude návrh projednáván Senátem na schůzi od

27.01.2021

Regulace reklamy na výrobky cílící na zdraví

▪ Návrh zakazuje reklamu na výrobek cílící na zdraví, který není LP, ani ZP, ani IVD, která

naznačuje, že výrobek je LP, ZP nebo IVD

▪ Reklama na tyto výrobky nesmí:

▪ Naznačovat, že používáním výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho, kdo jej

užívá

▪ Naznačovat, že nepoužitím výrobku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob

▪ Doporučovat výrobek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo

osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému

společenskému postavení mohly podpořit používání výrobku.

DOPLŇKY STRAVY, KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY19. ledna 2021
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DOPLŇKY STRAVY, 

POTRAVINY

19. ledna 2021
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POTRAVINY, VČETNĚ DOPLŇKŮ STRAVY
Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích (zákon č. 110/1997 Sb.)

DOPLŇKY STRAVY19. ledna 2021

Sněmovní tisk 502

▪ Cíl novely: adaptovat požadavky vyplývající z nového nařízení (EU) č. 2017/625

▪ Velmi dynamický legislativní proces, řada pozměňovacích návrhů, opakování 2. čtení

▪ Návrh zákona bude nyní projednáván ve 3. čtení – projednání zařazeno na pořad schůze

Poslanecké sněmovny konané od 19.1.2021

▪ Obsah:

▪ Návrh úpravy tzv dvojí kvality potravin a navazující změny

▪ Porušení zákazu uvádět na trh potraviny označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou

na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České

republice má odlišné složení nebo vlastnosti sankciována pokutou až 50 mil. Kč

▪ Definice výrobce a s tím související úprava v označování

▪ Upřesnění oznamovací povinnosti provozovatele potravinářského podniku (webový formulář)

▪ Problematika odpovědnosti

▪ Rozšiřuje kompetence Ministerstva zemědělství



KONTROLA NAPŘÍČ EU – DS A COVID-19

DOPLŇKY STRAVY19. ledna 2021

• V r. 2020 celoevropská koordinované kontrolní akce zaměřená na „zneužívání virové epidemie při

prodeji potravin, zejména doplňků stravy“

• SZPI provádí zejména kontrolu internetových stránek, inzerce, včetně nabídek lékáren, se

zaměřením na používání léčebných tvrzení souvisejících s koronavirem v souvislosti s DS

• Zjištění SZPI byla publikována v tiskových zprávách – uvádí se internetová stránka, léčebné

tvrzení, název kontrolované osoby a náhled reklamy (doposud zveřejněno cca. 52 případů)

• Jako závadné jsou označovány i informační články na reklamních webech, zřízení kategorie

„KORONAVIRUS“ /“ANTICOVID“, do které byly zařazeny i doplňky stravy v internetových

lékárnách apod.



HUMÁNNÍ LÉČIVÉ 

PŘÍPRAVKY
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REKLAMNÍ VZORKY – JUDIKÁT SOUDNÍHO DVORA EU 2020

19. ledna 2021

Rozsudek Soudního dvora EU, červen 2020, č. C-786/18, mj. uvádí, že pravidla pro regulaci

poskytování vzorků dle čl. 96 odst. 1 směrnice 2001/83/ES nebrání tomu, aby byly lékárníkům

bezplatně distribuovány vzorky LP, které omezení výdeje na lékařský předpis nepodléhají

Stanovisko SÚKL:

„SÚKL i nadále při posuzování poskytování reklamních vzorků LP vychází z platného znění zákona o

regulaci reklamy upravujícího dodávaní vzorků LP

Vzorky LP mohou být tedy poskytnuty pouze výjimečně osobám oprávněným je předepisovat,

ustanovení se týká všech LP bez rozlišení, zda se jedná o LP vázané na lékařský předpis, nebo volně

prodejné LP.“ = poskytování vzorku LP beze změn

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY



NOVELIZOVANÝ POKYN SÚKL UST-16

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY19. ledna 2021

▪ SÚKL vydal aktualizovaný pokyn UST-16 v. 2 – Sponzorování a poskytování darů a jiného

prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy, který nahrazuje původní verzi pokynu

UST-16, a to s účinností od 4. 12. 2020

▪ Nově upraveno, že sponzorování účasti odborníků na virtuálních vědeckých kongresech je

možné pouze formou úhrady účastnického poplatku (resp. úhrady poplatku, na základě kterého

bude umožněn přístup k odborné platformě) – není možné hradit náklady na pohoštění ani jiné

náklady

▪ Sponzorování virtuálních vědeckých kongresů s účastí odborníků je možné i formou

poskytnutí sponzorského příspěvku pořadateli či organizátorovi takové akce

▪ Nově výslovně zmíněna možnost podpory prodeje a spotřeby léčivých přípravků v průběhu

vědeckých kongresů formou výstavních stánků a firemních sympozií



KONSOLIDOVANÝ ETICKÝ KODEX AIFP

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY19. ledna 2021

▪ Účinnost od 1. ledna 2021

▪ Změna koncepce

▪ Zvýrazněny specifika české úpravy

▪ Nově zahrnuje dva dříve samostatné kodexy AIFP:

▪ AIFP kodex zásad vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů

(kapitoly 2 a 4)

▪ Kodex AIFP upravující zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností

zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízení (kapitola 5)

▪ Povinnost zveřejnit informace do 6 měsíců od konce příslušného vykazovaného období a

zveřejněné informace musí zůstat veřejně dostupné po dobu minimálně 3 let od okamžiku

jejich prvního zveřejnění

▪ Změna formulací (v některých případech s dopadem na povinnosti členů):

▪ Např. „Veškeré výtvarné předlohy, včetně grafů, ilustrací, fotografií a tabulek obsažených v

publikovaných studiích použitých pro propagační materiál, by měly: (a) jasně udávat zdroj nebo

zdroje výtvarné předlohy (b) být věrohodně reprodukovány (…)“ → nově „musí“



Děkuji za pozornost!

facebook.com/kmvs.cz

linkedin.com/company/kmvsadvokatnikancelar

www.kmvs.cz
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