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Věc: Stanovisko ve věci výkladu pojmu „léčebný postup vázaný na lékařský předpis“ 

 

Vážený pane předsedo,  

 

k vaší žádosti o stanovisko ve výše uvedené věci sdělujeme následující:   
 

Podle § 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí 
provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání zařazovat do vysílání „obchodní sdělení 
týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v České republice 
dostupné pouze na lékařský předpis“. Citované ustanovení je transpozičním ustanovením 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU a jeho text byl převzat z této 
směrnice.  

  
V zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani v dalších 
právních předpisech upravujících poskytování zdravotních služeb se slovní spojení 
„léčebný postup dostupný pouze na lékařský předpis“ nepoužívá. Na základě jazykového 
výkladu a účelu § 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. však lze dovodit, že v daném 
případě se zákaz vysílání vztahuje na ty léčebné postupy, které lze u pacienta aplikovat 
pouze na základě indikace lékaře.    
 
Protože je použit samostatně termín léčivý přípravek a termín léčebný postup, lze usoudit, 
že zákonodárce zamýšlel omezit reklamu i na zdravotnické výkony, které indikuje, 
respektive provádí, pouze lékař. Šlo by tedy zřejmě i o asistovanou reprodukci, která je 

Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda RRTV 

Škrétova 44/6 

120 00 Praha 2 

 

Váš dopis Č.j.: had/3378/2014  

  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 11. 2014   

  Č. j.: MZDR 53027/2014-5/PRO 
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indikována lékařem. V případě korekce očních vad v rozsahu čistě lékařských výkonů. 
Uvedená interpretace by byla věcně logická i s ohledem na nutnost vysvětlení 
zdravotnických výkonů a jejich obsahu lékařem, stejně tak i s ohledem na fakt, že takové 
zdravotní výkony mají své indikace a kontraindikace a není plně na vůli pacienta 
rozhodnout se, zda takový výkon podstoupí, či nikoliv. 
 
Právní předpisy upravující poskytování zdravotních služeb rovněž neobsahují obecnou 
definici pojmu „léčebný postup“. Při určení jeho obsahu lze vycházet z vymezení 
„individuálního léčebného postupu“ podle § 3 odst. 3 a „léčebné péče“ podle § 5 odst. 2 
písm. d) zákona o zdravotních službách. 
 
Individuálním léčebným postupem se rozumí poskytování zdravotních služeb, včetně 
jednotlivých zdravotních výkonů, v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi, 
včetně jejich možných variant a metod. Součástí individuálního léčebného postupu je 
zejména diagnostická rozvaha, návrh léčby, včetně léčebně rehabilitační péče a 
doporučení dalšího postupu při poskytování zdravotních služeb. Součástí individuálního 
léčebného postupu je i léčebný režim, kterým se rozumí soubor opatření, která podporují 
léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu.   
 
Mezi druhy zdravotní péče podle účelu jejího poskytnutí řadí zákon o zdravotních službách 
mj. léčebnou péči, jejímž účelem je příznivé ovlivnění zdravotního stavu na základě 
realizace individuálního léčebného postupu, s cílem vyléčení nebo zmírnění důsledků 
nemoci a zabránění vzniku invalidity nebo nesoběstačnosti nebo zmírnění jejich rozsahu.   

 

 

 

                      S pozdravem 

 

 Mgr. Jan Bačina 

pověřen řízením odboru právního 
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