
Právní úprava reklamy na léčivé přípravky v ČR 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá reklamou na humánní léčivé přípravky a jejím vývojem 

a právní úpravou.  

Úvodní část se věnuje vytyčení cílů této práce a důvody volby tohoto tématu. 

První kapitola je věnována reklamě obecně, její právní úpravě, definici pojmu reklama, 

historii reklamy a jsou v této kapitole též zdůrazněny instituce vykonávající dozor nad reklamou. 

Druhá kapitola zpracovává právní regulaci reklamy v České republice. Regulaci můžeme 

rozdělit na regulaci reklamy veřejnoprávní a soukromoprávní, přičemž jsou v rámci tohoto dělení 

rozpracovány jednotlivé zákony týkající se reklamy, není opomenuta ani mimoprávní regulace 

reklamy. Etické samoregulátory jsou v tomto případě zejména Rada pro reklamu a profesní 

organizace. 

Třetí kapitola se věnuje humánním léčivým přípravkům. Tato část je podstatná pro 

objasnění některých základních pojmů souvisejících s humánními léčivými přípravky. Dále je 

zpracováno dělení léčivých přípravků. Základním hlediskem je to, zda je léčivý přípravek 

registrován či není. V případě registrovaného léčivého přípravku je zvoleno dělení dle způsobu 

výdeje léčivého přípravku. 

Čtvrtá kapitola se jmenuje právní aspekty regulace reklamy na léčivé přípravky a tvoří 

hlavní část této práce. Úvodem je vysvětlen pojem reklama na humánní léčivé přípravky a krátce 

zmíněna i historie české a evropské právní úpravy reklamy na léčivé přípravky. Další část se 

zabývá platné právní úpravě se zmínkou o pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je 

taktéž důležitý pro regulaci reklamy na léčivé přípravky, přestože není součástí platné právní 

úpravy. Nakonec se práce věnuje rozdělení regulace reklamy a jejích případných výjimek. 

Přílohy této práce tvoří grafy a tabulky, které slouží k lepší představě o jednotlivých 

počtech podnětů u dozorujících orgánů a proměně složení zkoumané reklamy v závislosti na 

druhu zprostředkovávajícího média v čase. 

Závěr práce slouží k stručnému shrnutí nabytých poznatků a také jsou v něm vyjádřeny 

názory na stávající právní úpravu a funkčnost dozorujících orgánů. 

 


