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Věc:

Nová regulace umístění produktu v televizním vysílání (podle Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/65/ES)

Vážení provozovatelé televizního vysílání,
dne 5. února 2010 byl ve 3. čtení schválen Poslaneckou sněmovnou vládní návrh zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). Tento zákon obsahuje i novelu zákona
č. 231/2001 Sb. Již předtím, na konci roku 2009 nastala pro Českou republiku účinnost Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES, týkající se primárně, ale nikoliv výhradně audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání a novelizující tzv. směrnici o televizi bez hranic 89/552/EHS.
Tyto právní normy mj. zavádějí regulaci umístění produktu (tzv. product placement)
v televizním vysílání. Protože se jedná o regulaci nového fenoménu, jehož vysílání zatím nepodléhalo
samostatné regulaci, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání považuje za potřebné Vás oslovit, aby
se vyjasnily vztahy jednotlivých forem audiovizuálních obchodních sdělení.
Text, kterým Vás jako provozovatele televizního vysílání Rada oslovuje, naleznete v příloze
tohoto dopisu. Žádáme Vás v této souvislosti, abyste odpověděli na několik otázek, které se týkají
umístění produktu v souvislosti s Vaší praxí při vysílání. Děkujeme Vám.
Věříme, že toto oslovení přispěje k hladké aplikaci nové regulace umístění produktu
v televizním vysílání bez negativních dopadů.
S pozdravem

V Praze dne: 5.3.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 5.3.2010, Přílohy dopisu: Nová regulace umístění produktu v
televizním vysílání (podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES); Otázky k
vysílání pořadů s umístěním produktu; Tabulka: srovnání dosavadní a nové regulace
umístění produktu.)
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Nová regulace umístění produktu v televizním vysílání
podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES
V současnosti dochází v zemích Evropské unie po delší době k výraznější změně v regulaci
rozhlasového a televizního vysílání, která se samozřejmě dotýká i České republiky. U příležitosti
zavedení regulace tzv. audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, tedy zjednodušeně řečeno
různých internetových televizí a podobných služeb, dochází či již došlo ke změnám také v tzv.
směrnici o televizi bez hranic, která vytváří základní právní rámec pro televizní a rozhlasové vysílání
v rámci Evropské unie. Jednou z výrazných změn je zavedení regulace umístění produktu (tzv.
product placement).
V souvislosti s novou regulací umístění produktu ve vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
považuje za potřebné obrátit se na provozovatele televizního vysílání a vyjasnit si při vzájemné
komunikaci obsah a důsledky nové regulace umístění produktu ve vysílání. Jde o novou věc jak pro
provozovatele vysílání, tak i pro Radu jako orgán dohlížející na dodržování právních předpisů v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání. Také regulační orgány jiných zemí se v této době obracejí na
provozovatele televizního vysílání ve své působnosti a snaží se podle svých pravomocí nastavit či
dohodnout zásady, které budou při vysílání v souvislosti s umístěním produktu dodržovány.
Rozdíl mezi dosavadní a novou úpravou umístění produktu
Zákon o vysílání (č. 231/2001 Sb.) ve znění před nadcházející novelizací s ohledem na Směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES (týkající se primárně, ale nikoliv výhradně audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání a novelizující tzv. směrnici o televizi bez hranic 89/552/EHS)
neupravoval speciálně problematiku umístění produktu. Na umístění produktu se dosud z hlediska
zákona o vysílání pohlíželo obvykle jako na projev sponzorování pořadu, případně jako na skrytou či
řádně neoddělenou reklamu [§ 48 odst. 4 písm. a) nebo § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb.], nebo prostě jako na součást jiného sdělení, např. součást děje filmu.
V prosinci 2009 se směrnice 2007/65/ES (dále jen směrnice) stala účinnou pro všechny země
Evropské unie, a to bez ohledu na to, jestli již stačily harmonizovat znění svých zákonů s ohledem na
tuto směrnici, nebo ne, což byl také případ České republiky. Uplynutím lhůty pro transpozici se stala
směrnice přímo účinnou s tím, že pro členský stát EU, resp. jeho orgány veřejné moci, jsou od
uplynutí lhůty závazné veškeré jeho povinnosti, a pro soukromé osoby jsou účinná oprávnění, která
jim směrnice přiznává, přičemž za nemožnost jejich uplatnění a případnou finanční ztrátu je
odpovědný členský stát. V době psaní těchto řádek byl vládní návrh příslušného harmonizačního
zákona (sněmovní tisk č. 894 s přílohami) v pokročilé fázi legislativního procesu – návrh zákona byl ve
3. čtení dne 5. února 2010 schválen Poslaneckou sněmovnou (usnesení č. 1577), takže do účinnosti
zákona zbývalo případné projednání schváleného zákona v Senátu, pak podpis prezidenta republiky a
vydání ve Sbírce zákonů.
Směrnice nově zavádí mj. regulaci umístění produktu v televizním vysílání a v audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání. Umístění produktu je považováno za jeden z typů audiovizuálních
obchodní sdělení, která mohou mít mimo jiné podobu televizní reklamy, sponzorství a teleshoppingu.
Audiovizuálním obchodním sdělením se ve směrnici rozumí obrazová sekvence se zvukem nebo bez
něj, která je určena k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb či obrazu na veřejnosti fyzické či
právnické osoby vykonávající hospodářskou činnost. Tato obrazová sekvence doprovází pořad nebo
je do něj zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo pro účely vlastní propagace.
Umístěním produktu je jakákoli podoba audiovizuálního obchodního sdělení, jež je tvořeno
začleněním produktu, služby nebo odpovídající ochranné známky či zmínky o nich do pořadu za
úplatu nebo obdobnou protihodnotu.
Takto definované umístění produktu směrnice zakazuje, ale současně otevírá prostor k jasně
vymezenému dosti širokému okruhu výjimek. Odchylně od základního vymezení je umístění produktu
přípustné, nerozhodne-li členský stát jinak, v kinematografických dílech, filmech a seriálech
vytvořených pro audiovizuální mediální služby (tj. televizní vysílání a služby na vyžádání včetně
„internetové televize“), sportovních pořadech a zábavných pořadech (tuto výjimku však nelze
vztáhnout na pořady pro děti), nebo v případech, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze se
bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, jako např. rekvizity nebo ceny, s cílem zařadit je do
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pořadu. Je zřejmé, že okruh výjimek, ke kterým směrnice otevřela cestu, je dostatečně široký, aby
korespondoval se standardní praxí při umísťování produktu do pořadů. Ve směrnici zmíněný okruh
potenciálních výjimek obsahuje také nadcházející novelizace zákona č. 231/2001 Sb.
Podstata regulace umístění produktu
Pořady, které obsahují umístění produktu, musí splňovat alespoň tyto požadavky: Jejich obsah a v
případě televizního vysílání i doba jejich zařazení nesmí být v žádném případě ovlivněny tak, aby tím
byla dotčena odpovědnost a redakční nezávislost poskytovatele mediálních služeb; nesmějí nabádat
přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo
služeb za účelem jejich propagace; a nesmějí nepatřičně zdůrazňovat dotyčný produkt.
Směrnice stanoví závazná pravidla pro explicitní informování o přítomnosti umístění produktu v
pořadech, které ho obsahují. Diváci musejí být o existenci umístění produktu jasně informováni.
Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku a na konci pořadu, jakož i při pokračování
pořadu po reklamní přestávce vhodně označeny, aby divák nemohl být žádným způsobem uveden v
omyl. Jen výjimečně mohou členské státy EU od tohoto požadavku upustit, pokud příslušný pořad
nevyrobil ani jeho výrobu nezadal sám poskytovatel mediálních služeb nebo společnost přidružená
k poskytovateli mediálních služeb.
Směrnice stanoví případy, kdy nesmí v pořadech dojít k umístění produktu. Umístění produktu nesmí
být uplatněno, pokud by se týkalo tabákových výrobků nebo cigaret, nebo pokud by šlo o umístění
produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných
tabákových výrobků. Stejné omezení se týká léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v
členském státě, do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na
lékařský předpis. V případě České republiky se tedy omezení vztahuje na léčivé přípravky nebo
léčebné postupy vázané na lékařský předpis v ČR.
Nadcházející novelizace zákona č. 231/2001 Sb. obsahuje již i novou evropskou úpravu umístění
produktu.
Praktické dopady regulace umístění produktu
K nové regulaci umístění produktu je možné poznamenat, že dochází k regulaci jevu, který nebyl
dosud v právních předpisech definován a regulován. Tak jako v jiných případech, kdy výraz obecného
jazyka nebo jiné než právní terminologie dostává dodatečně právní definici a v mezích této definice je
nově regulován, mohou obecně teoreticky nastat případy, kdy se obsah pojmu umístění produktu ve
velmi širokém nekodifikovaném chápání nebude přesně krýt s umístěním produktu ve smyslu právní
definice. Je možné uvést příklad, že každé okrajové zachycení nějakého předmětu identifikovatelného
jako výrobek určité značky, například ve zpravodajství nebo ve hraném pořadu, kde je reflektováno
jako součást běžné reality, ve které se takové výrobky vyskytují apod., jistě hned nebude umístěním
produktu ve smyslu právní definice. Nyní jsou však dána kritéria, kdy se sdělení umístěním produktu
v právním smyslu stává.
Směrnice výslovně uvažuje o umístění produktu v souvislosti s pořady, a toto pojetí přechází i do
nadcházející české právní úpravy. Jedním z problémů při aplikaci nové právní úpravy tak může být i
otázka posuzování jevů odpovídajících svým charakterem umístění produktu, avšak vyskytujícím se
mimo pořady. Je možné si představit podobný jev například v programových upoutávkách, v částech
vysílání nemajících charakter pořadů nebo vůbec v programu nesegmentovaném do pořadů atd. Když
není k dispozici konkrétní sporný případ podobného druhu z praxe, je obtížné rozebírat, jak by Rada
jako kontrolní orgán k takovýmto případům přistupovala. Obecně je možné říci, že Rada bude
postupovat obdobně jako v případech, kdy praxe vysílání byla nedokonale reflektována zákonem, na
které narážela již při současné právní úpravě.
Podstatným prvkem nové regulace vysílání pořadů s umístěním produktu je, že je vyžadováno jejich
explicitní označování. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nemůže provozovatelům diktovat
způsob, jak přesně mají pořady s umístěním produktu označovat. Obecně je možné doporučit, aby
označování umístění produktu ve vysílání bylo obdobné, jaké je používáno v případě reklamy,
teleshoppingu, zejména sponzorování. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neformálně vyzývá
všechny provozovatele, aby při vysílání pořadu postupovali obdobným způsobem.
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Předpokladem označování pořadů je nepochybně určitá předběžná dramaturgická práce, kdy je nutné
předem připojit k pořadu chystanému do vysílání informaci, že je nutné ho vysílat s upozorněním na
obsah umístění produktu v pořadu. Jistě není problém toto sledovat u pořadů, které vyrábí sám
provozovatel apod., ale povinnost explicitního označování se týká i pořadů akvizičních. Zde
provozovatelé budou muset nově nastavit některá pravidla dramaturgické přípravy pořadů do vysílání,
pokud tak již neučinili, aby dokázali ve vysílání i akviziční pořady s umístěním produktu explicitně
označovat. Povinnost označování pořadů se týká i takových případů umístění produktu, kdy není
prováděna žádná platba, a pouze se např. nějaké předměty použijí jako rekvizity nebo ceny.
Není třeba zdůrazňovat, že jakmile bude v účinnosti novelizované znění zákona č. 231/2001 Sb., které
již bude upravovat vysílání umístění produktu nejen v obecné poloze, jak to činí směrnice, ale se
všemi důsledky např. v oblasti sankcí, posune se situace do jiné roviny. Nepůjde již o vyjasňování
dopadů nadcházející nové regulace či o právní osvětu, ale o standardní novou praxi v televizním
vysílání. V plné míře se také uplatní kontrolní funkce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Vzhledem k tomu, že podstatou nové normy je harmonizace českého práva s právem Evropské unie,
komplikace na cestě zákona k jeho vstupu v účinnost nejsou pravděpodobné. Účinnost směrnice
nicméně již nastala a je nutné se jí řídit i v České republice.
Otázky pro provozovatele televizního vysílání
V souvislosti s novou právní úpravou vysílání pořadů s obsahem umístění produktu se Rada obrací na
provozovatele se sadou otázek, jejichž cílem je zjistit připravenost na tuto novou úpravu, či případně
zjistit již používanou praxi provozovatelů. Provozovatelé, kteří ještě nevzali v potaz účinnost evropské
směrnice ve vztahu k vysílání pořadů s umístěním produktu, mohou otázky vnímat i jako motivační.
V plné míře se účinky nové úpravy vysílání pořadů s umístěním produktu projeví po novelizaci zákona
č. 231/2001 Sb., kdy bude možné za porušení pravidel udělovat sankce.
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Otázky k vysílání pořadů s umístěním produktu
(v době účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES od 19. prosince 2009)

Budete ve svém vysílání využívat pořady
vlastní výroby či pořady se svým
koprodukčním podílem s umístěním
produktu?

Budete ve svém vysílání využívat akviziční
pořady s umístěním produktu?

Budete ve svém vysílání označovat pořady
vlastní výroby či pořady se svým
koprodukčním podílem s umístěním
produktu upozorněním, že umístění produktu
obsahují?
Budete ve svém vysílání označovat akviziční
pořady s umístěním produktu upozorněním,
že umístění produktu obsahují?

Jak budete ve svém vysílání označovat
pořady s umístěním produktu?

Budete při označování pořadů rozlišovat
označení pro sponzorované pořady a
označení pro pořady s umístěním produktu?
Budete způsob označování pořadů
s umístěním produktu nějak koordinovat
s jinými provozovateli vysílání (např.
využívání jednotného grafického symbolu
apod.)?
Máte nějakou poznámku k regulaci umístění
produktu do pořadů a označování takovýchto
pořadů ve vysílání?
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Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání ve znění změn a doplňků – znění
před nadcházející novelizací
zákonná
úprava je
méně
propracovan
á - nejblíže
jsou některá
ustanovení §
2 odst. 1

neupraveno
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(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
n) reklamou jakékoliv veřejné oznámení,
vysílané za úplatu nebo jinou
protihodnotu nebo vysílané za účelem
vlastní propagace provozovatele vysílání,
určené k podpoře prodeje, nákupu nebo
pronájmu výrobků nebo služeb, včetně
nemovitého majetku, práv a závazků,
r) teleshoppingem přímá nabídka zboží, a
to včetně nemovitého majetku, práv a
závazků, nebo služeb, určená veřejnosti a
zařazená do rozhlasového či televizního
vysílání za úplatu či jinou protihodnotu,
s) sponzorováním jakýkoliv příspěvek
poskytnutý fyzickou nebo právnickou
osobou, která neprovozuje televizní
vysílání nebo produkci audiovizuálních
děl, k přímému nebo nepřímému
financování rozhlasových nebo
televizních pořadů za účelem propagace
jména a příjmení fyzické osoby nebo
názvu právnické osoby, obchodní firmy,
obrazového symbolu (loga) nebo
ochranné známky, sponzora nebo jeho
služby, výrobků nebo jiných výkonů,

Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o
změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání) – pasáže novelizující
zákon č. 231/2001 Sb. podle sněmovního tisku č. 894,
příloha a) a stenoprotokolu z 67. schůze PSP před
autorizací
§2
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
odst. 2
a) obchodním sdělením reklama,
písm.
teleshopping a sponzorování a v případě
a)
televizního vysílání rovněž umístění
produktu nebo jiná obrazová sekvence se
zvukem nebo bez zvuku, která je určena k
přímé nebo nepřímé propagaci zboží nebo
služeb osoby vykonávající hospodářskou
činnost, popřípadě jejího obrazu na
veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je
do pořadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou
protihodnotu nebo za účelem vlastní
propagace,
§2
b) umístěním produktu jakákoli podoba
odst. 1
audiovizuálního obchodního sdělení, které
písm.b) spočívá v začlenění výrobku, služby,
ochranné známky, která se k výrobku nebo
službě váže, nebo zmínky o výrobku nebo
službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou
protihodnotu.

§ 53a
odst. 1
písm.
a) a b)

(1) Umístění produktu v pořadech je
přípustné pouze
a) v kinematografických dílech, ve filmech a
seriálech vytvořených pro televizní vysílání
nebo pro audiovizuální mediální služby na
vyžádání, ve sportovních a zábavných
pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o
pořady pro děti, nebo
b) v případech, kdy se neprovádí žádná
platba, ale pouze se bezplatně poskytuje
určité zboží nebo služby, zejména rekvizity
nebo ceny pro soutěžící s cílem zařadit je do
pořadu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze
dne 11. prosince 2007, kterou se mění Směrnice Rady
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících provozování
televizního vysílání – podle sněmovního tisku č. 894,
příloha b)
Čl. 1
písm.
h)

h) ‚audiovizuálním obchodním sdělením‘
obrazová sekvence se zvukem nebo bez něj,
která je určena k přímé či nepřímé propagaci
zboží, služeb či obrazu na veřejnosti fyzické či
právnické osoby vykonávající hospodářskou
činnost. Tato obrazová sekvence doprovází
pořad nebo je do něj zahrnuta za úplatu nebo
obdobnou protihodnotu nebo pro účely vlastní
propagace. Audiovizuální obchodní sdělení
mají mimo jiné podobu televizní reklamy,
sponzorství, teleshoppingu a umístění
produktu;

Čl. 1
písm.
m)

m) ‚umístěním produktu‘ jakákoli podoba
audiovizuálního obchodního sdělení, jež je
tvořeno začleněním produktu, služby nebo
odpovídající ochranné známky či zmínky o
nich do pořadu za úplatu nebo obdobnou
protihodnotu;

Čl. 3g
odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 je umístění
produktu přípustné, nerozhodne-li členský
stát jinak,
— v kinematografických dílech, filmech a
seriálech vytvořených pro audiovizuální
mediální služby, sportovních pořadech a
zábavných pořadech, nebo
— v případech, kdy se neprovádí žádná
platba, ale pouze se bezplatně poskytuje
určité zboží nebo služby, jako např. rekvizity
nebo ceny, s cílem zařadit je do pořadu.
Výjimka stanovená v první odrážce se
nevztahuje na pořady pro děti.

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání ve znění změn a doplňků – znění
před nadcházející novelizací
neupraveno

neupraveno

Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o
změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání) – pasáže novelizující
zákon č. 231/2001 Sb. podle sněmovního tisku č. 894,
příloha a) a stenoprotokolu z 67. schůze PSP před
autorizací
(2) Pořady obsahující umístění produktu,
§ 53a
odst. 2 musejí splňovat tyto požadavky:
a) jejich obsah a doba zařazení do vysílání
písm.
a) až c) nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla
dotčena redakční odpovědnost a nezávislost
provozovatele televizního vysílání,
b) nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo
pronájmu zboží nebo služeb, zejména
zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo
služeb za účelem jejich propagace,
c) nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný
produkt.

Čl. 3g
odst. 2
písm.
a) až c)

Pořady, které obsahují umístění produktu,
musí splňovat alespoň tyto požadavky:
a) jejich obsah a v případě televizního vysílání
i doba jejich zařazení nejsou v žádném
případě ovlivněny tak, aby tím byla dotčena
odpovědnost a redakční nezávislost
poskytovatele mediálních služeb;
b) nenabádají přímo k nákupu nebo pronájmu
zboží nebo služeb, zejména zvláštním
zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za
účelem jejich propagace;
c) nepatřičně nezdůrazňují dotyčný produkt

§ 53a
odst. 3

Čl. 3g
odst. 2
písm. c)

Pořady, které obsahují umístění produktu,
musí splňovat alespoň tyto požadavky:
d) diváci jsou jasně informováni o existenci
umístění produktu. Pořady obsahující
umístění produktu jsou na začátku a na konci
pořadu a při pokračování pořadu po reklamní
přestávce vhodně označeny, aby divák
nemohl být žádným způsobem uveden v
omyl.
Výjimečně mohou členské státy od požadavků
uvedených výše v písmenu d) upustit, pokud
příslušný pořad nevyrobil ani jeho výrobu
nezadal sám poskytovatel mediálních služeb
nebo společnost přidružená k poskytovateli
mediálních služeb.

(3) Pořady obsahující umístění produktu
musejí být na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo
teleshoppingovými šoty rovněž při svém
pokračování po reklamní přestávce zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Povinnost podle věty první se
nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo
jejichž výrobu nezadal sám provozovatel
televizního vysílání nebo osoba, která je ve
vztahu k provozovateli televizního vysílání v
postavení osoby ovládající nebo ovládané
podle zvláštního právního předpisu11a).
_________________

11a)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze
dne 11. prosince 2007, kterou se mění Směrnice Rady
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících provozování
televizního vysílání – podle sněmovního tisku č. 894,
příloha b)

§ 66a obchodního zákoníku.
(4) Pořady nesmějí obsahovat umístění
Čl. 3g
3. Pořady nesmějí v žádném případě
produktu, pokud se jedná o
odst. 3 obsahovat umístění produktu, pokud jde o
a) cigarety nebo jiné tabákové výrobky,
— tabákové výrobky nebo cigarety, nebo
nebo umístění produktu osob, jejichž
umístění produktu podniků, jejichž hlavním
hlavním předmětem činnosti je výroba nebo
předmětem činnosti je výroba nebo prodej
prodej cigaret nebo jiných tabákových
cigaret a jiných tabákových výrobků, nebo
výrobků, nebo
— určité léčivé přípravky nebo léčebné
b) léčivé přípravky nebo léčebné postupy,
postupy, které jsou v členském státě, do jehož
které jsou v České republice dostupné
pravomoci spadá poskytovatel mediálních
pouze na lékařský předpis.
služeb, dostupné pouze na lékařský předpis.
Poznámka: Situace zachycená v tabulce odpovídá stavu cca 10. února 2010, tj. po schválení zákona v Poslanecké sněmovně ve 3. čtení.
neupraveno
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§ 53a
odst. 4

