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Vážení a milí čtenáři,

jak jsem psal minule a jak můžete vidět na vlastní oči, vyměnili jsme konečně kabát
Newsletteru. Změnili jsme též formu emailu, kterým Vám Newsletter zasíláme. Nově
máte přímo v emailu také stručný souhrn hlavních článků s proklikem na konkrétní text.
Věřím, že to usnadní orientaci v daném čísle a umožní Vám soustředit se na to, co Vás
opravdu zajímá. Dám ruku do ohně za kvalitu celého čísla, ale je mi jasné, že ne každé
téma je zajímavé pro každého. Pevně věřím, že změny v tomto čísle jsou k lepšímu, ale
pokud byste narazili na cokoliv, co by bylo třeba ještě zlepšit nebo doladit, budu moc
rád, pokud se mi ozvete na adresu jan.strnad@vilimkovadudak.cz.

Newsletter je stále součástí placené služby a nenajdete jej v žádné trafice (ani té finské)
a jeho čtení je určitě produktivnější trávení času než návštěva Slávie. Ostatně jak trefně
poznamenal jeden kolega – je nepochopitelné, proč by někdo měl jít na stadion Slávie,
pokud tam zrovna nehraje Sparta, takže propuštění ze služeb vlády je za takovou
návštěvu jistě spravedlivé. Abych se však držel vážnějších témat – novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění by se ve výboru pro zdravotnictví měla projednávat
právě v průběhu března. I pokud se tak stane, její možné schválení bude hodně těsné.
Vzhledem k tomu, že její největší zastánci jsou už nějakou dobu z MZ pryč, uvidíme,
co se bude dít.

V Newsletteru se opět věnujeme dopodrobna novele zákona o zdravotnických
prostředcích a za velmi zajímavý považuji článek k penetraci me-too léčivých přípravků.

Děkuji za přízeň a přeji všem, ať na Vás s očkováním přijde řada co nejdříve.

Jan Strnad
Vedoucí týmu Life Sciences
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Exkurz do reklamy zdravotnických prostředků
Základní zásady nové právní úpravy........................................................................................................................4

Novela zákona o zdravotnických prostředcích, která zavede historicky vůbec první svébytnou regulaci
reklamy zdravotnických prostředků, již byla zcela schválena. V následující sérii článků vám přiblížíme
novinky, které z novely vyplývají. Tentokrát se zaměříme na základní zásady nové regulace reklamy na ZP.

Šiřitelé reklamy na farmaceutické zboží
nově nebudou odpovídat za zákonnost reklamy..........................................................................................6

Šiřitelé reklam na farmaceutické zboží si brzy oddychnou, neboť s účinností od 26. května 2021 pozbydou
odpovědnost za zákonnost obsahu jimi šířených reklam a nově budou odpovídat pouze za způsob jejich
šíření.

Nové základní zásady zadávání veřejných zakázek.................................................................................... 8

Od Nového roku 2021 máme tři nové zásady zadávání veřejných zakázek (tj. sociálně odpovědné zadávání,
environmentálně odpovědné zadávání a inovace). Zadavatelé musí aplikovat nejen staré zásady
(tj. transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace) ale i nové zásady na všechny
veřejné zakázky (i veřejné zakázky malého rozsahu). Zadavatel musí použití i nepoužití nových zásad vždy
řádně odůvodnit.

Penetrace léčiv na obsazený trh................................................................................................................................. 11
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Jakým způsobem by měl pacient – subjekt hodnocení – danit kompenzace přijaté za účast ve studii?
Každý subjekt hodnocení je odpovědný za plnění svých daňových povinností. Od daně jsou osvobozeny
příjmy z příležitostných činností, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období
30.000,- Kč. Podmínkou pro osvobození tedy není jen finanční limit, ale i příležitostná povaha činnosti.
Právě splnění podmínky příležitostnosti může být u dlouhotrvajících klinických hodnocení problém.
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Dear readers,

as I wrote last time and as you can see with your own eyes, we have finally changed
the design of the Newsletter. We have also changed the form of the email by which we
send you the Newsletter. Now you also have a brief summary of themain articles directly
in the email. I believe that this will make it easier to find your way around the issue and
allow you to focus on what really interests you. I have no doubts about the quality
of the whole issue, but it is clear to me that not every topic is interesting for everyone.
I firmly believe that the changes in this issue are for the better, but if you come across
anything that still needs to be improved or fine-tuned, I will be very happy if you contact
me at jan.strnad@vilimkovadudak.cz.

Reading the Newsletter is definitely a time more productively spent than visiting Slavia.
After all, as one colleague remarked, it is incomprehensible why anyone would go
to the Slavia Stadium if Sparta is not playing there, so dismissal from the government
is certainly fair for such a visit. However, to stick to more serious topics - the amendment
to the Public Health Insurance Act should be discussed in the Health Committee during
March. Even if this happens, its possible that the approval will be very unsure. Given that
its biggest supporters have been away from the Ministry of Health for some time, we will
see what happens.

In the Newsletter, we again deal in detail with the amendment to the Medical Devices
Act, and I find the article on the penetration of me-too medicinal products very
interesting.

Thank you for your support and I wish everyone that it is your turn to get vaccinated
as soon as possible.

Jan Strnad
Life Sciences team leader
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The basic principles of the new legislation..................................................................................................... 27

An amendment to the Medical Devices Act, which introduces the historically first independent regulation
of the advertising of medical devices, has been fully approved. In the following series of articles, we will
introduce you to the news that follows from the amendment. This time we will focus on the basic
principles of the new regulation.

Distributors of pharmaceutical advertising
will no longer be responsible for the legality of the advertisement..........................................29

Distributors of pharmaceutical advertisements will soon be able to relax, as with effect from 26 May 2021,
they will lose their responsibility for the lawfulness of the content of advertisements they distribute and
they will now be responsible only for the manner in which they are distributed.

New basic principles of public procurement..................................................................................................31

Since 2021, there are three new public procurement principles (socially responsible procurement,
environmentally responsible procurement and innovation). Contracting authorities must apply not only
the old principles (transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination) but also
the new principles to all public contracts (including small-scale public contracts). The contracting
authority must always duly justify the use and non-application of the new principles.
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Based on the models of drug penetration on the market, in this article we discuss the role of individual
factors in the entry of drugs into the market, which affect the maximum value of the achievable market
share.
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How should the patient – clinical trial subject - tax the compensation received for participating
in the study? Each clinical trial subject is responsible for fulfilling their tax obligations. Income from
occasional activities is exempt from tax if its total does not exceed CZK 30,000 in the tax period.
The condition for exemption is therefore not only the financial limit, but also the occasional nature
of the activity. And that can be a problem in long-term clinical trials.
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In the presented article we will look at the issue of intellectual property law after Brexit. In particular, we
will focus on what has changed or has not changed in the areas of patents and supplementary protection
certificates.
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In this last part of the price and reimbursement series, we will focus on the last of the means of achieving
savings within a group of interchangeable medical devices - price competition.
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