
Pozvánka na odborné setkání
k problematice vzájemného rozlišování:

léčivých přípravků
potravin a doplňků stravy
kosmetických přípravků
zdravotnických prostředků

v právním řádu EU a o významu tématu.

na vnitřním trhu EU

7. dubna, Praha
6-7. dubna 2017, hotel Olšanka v Praze

Hosté:
prof. Bernd van der Meulen (Nizozemí)
Anu Lähteemäki-Uutela (Finsko)
zástupci orgánů státního dozoru ČR/SR

Program diskuse připravili členové 
odborného týmu Katedry podnikového 
a evropského práva FMV VŠE v Praze
Témata diskuse budou účastníkům uváděna
v českém jazyce, diskuse bude tlumočená ČJ/AJ.

Více informací a přihlášky na akci naleznete na 
strákách: www.borderlineproducts.info



PŘIPRAVENÁ DISKUSNÍ TÉMATA

Úvodní témata
1.   Co to jsou hraniční výrobky a jaký problém představuje jejich 
rozlišování?
2.   Základní principy rozlišování jednotlivých kategorií výrobků v 
právu EU 

Definice produktových kategorií v právu EU a judikatuře 
Soudního dvora

3.   Definice léčivého přípravku dle funkce
4.   Definice léčivého přípravku dle prezentace
5.   Definice potraviny a doplňku stravy
6.   Definice kosmetického přípravku
7.   Definice zdravotnického prostředku 

Vzájemné vztahy jednotlivých produktových kategorií 
8.   Univerzální přednost obou definic léčivého přípravku
9.   Problém vzájemné přednosti režimů regulace kosmetiky, 
zdravotnických prostředků a potravin (doplňků stravy). 

Problémy vnitřního trhu
10.  Mohou členské státy regulovat stejné výrobky na svých 
územích různě?
11.  Základní problém dozorové činnosti - věcná příslušnost ke 
kontrole hraničního výrobku
12.  Dynamický charakter právní kategorie výrobku na trhu. 
Problém řešitelný nebo neřešitelný? 

Klíčové kolize práva a praxe
13.  “Siamské výrobky“ – kolize na trhu jednoho členského státu
14.  “Switch“ kategorie výrobku jako přímý důkaz nelegální praxe a 
stavu trhu   

Rozšiřující se kontroverzní praktiky
15.  Zneužívání kategorie zdravotnických prostředků za účelem 
úniku regulačním opatřením
16.  Outsourcing nelegálního marketingu subjekty se sídlem v EU a 
mimo EU
17.  Skrytá reklama jako faktor právní kvalifikace výrobků 
18.  “Tunning“ složení doplňků stravy nad rámec registrovaných 
léčivých přípravků

Orgány státního dozoru - jejich funkce a dysfunkce v oblasti 
kontroly trhu

19.  Klinické studie a klamání spotřebitele - mat nebo pat právní 
ochraně?
20.  Nařízení ES č. 2006/2004: Ignorace nebo neznalost článku 7/1? 
21.  Nevynucovaná plná odpovědnost lékáren a lékárenských 
distributorů, částečná odpovědnost reklamních agentur a médií a 
informačních zprostředkovatelů (PharmData aj.).

Doplňková speciální témata
23.  Bezpečnost výrobku jako faktor jeho právní kvalifikace?
24.  Kosmetické výrobky k popíjení a produkty tzv. kosmetické 
chirurgie
25.  Jsou výrobky proti celulitidě (celulite) skutečně kosmetickými 
přípravky?
26.  Obvyklé dezinterpretace klíčových momentů nařízení ES č. 
1924/2006.
27.  Produktové linie - nový trend klamání spotřebitele.
28.  Výrobky na redukci váhy a hmotnosti. Mohou být tyto výrobky 
vůbec na trhu legální?
29.  Injekce hyaluronové kyseliny - lék nebo zdravotnický 
prostředek?
30.  Demonstrativní problém kritického stavu regulace vnitřního 
trhu: Problém uvádění na trh výrobků s glukosaminem a 
chondroitinem


