
Prohlášení vystavovatele/partnera

Já podepsaný : obchodní společnost .........................................................................................................
se sídlem ..........................................................................................................................
IČ: ......................................................
jednající ............................................., jednatelem……………………………………..

prohlašuji a zavazuji se, že v rámci akce ..., organizačně zajištěné společností GUARANT 
International spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 22, PSČ 110 00, IČ: 45245401 budu při 
propagaci humánních léčivých přípravků postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to především jeho § 5b, který stanoví, že reklama 
musí obsahovat: a) přesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům 
vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě humánního léčivého přípravku. Údaje převzaté z 
odborných publikací nebo z odborného tisku musí být přesně reprodukovány a musí být uveden jejich 
zdroj, b) základní informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně data schválení nebo 
poslední revize, c) informaci o způsobu výdeje humánního léčivého přípravku podle rozhodnutí o 
registraci, d) informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Dále se zavazuji, na vyžádání předat souhrn údajů o každém humánním léčivém přípravku, který je 
předmětem reklamy, informaci o způsobu hrazení těchto humánních léčivých přípravků, bez 
zbytečného odkladu také rozhodnutí o registraci, informace o významných skutečnostech o kterých se 
dozví (zejména týkající se použití léčivého přípravku a jeho nežádoucích účincích).

Zavazuji se, že v souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky jim
nebudu nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiných prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a 
mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.

Případné bezplatně poskytované pohoštění a ubytování a) při setkání navštěvovaném odborníky 
konaném za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých 
přípravků, nebo b) při setkání odborníků konaném za odborným nebo vědeckým účelem bude 
přiměřené, s ohledem na hlavní účel setkání, a nebude rozšířeno na jiné osoby než odborníky.

Vzorky humánních léčivých přípravků budou poskytovány pouze výjimečně osobám oprávněným je 
předepisovat – v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok a každý vzorek bude odpovídat 
nejmenšímu balení humánního léčivého přípravku uvedenému na trh. Tento vzorek bude vždy označen 
nápisem, že se jedná o neprodejný/bezplatný vzorek. Vzorky budou poskytovány pouze na písemnou 
žádost osoby oprávněné je předepisovat. Zavazuji se, že nebudu poskytovat žádné omamné a 
psychotropní látky.

V ………………………. dne ....................................................

.............................................
podpis


