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Úvod 

V dnešní době se reklama stala neoddělitelnou součástí života každého z nás. Reklama 

nás obklopuje a možnosti vyhnout se jí jsou pramalé. Při ranním šálku dobrého nápoje  

na nás reklama útočí z rádia, cestou do práce hromadnou dopravou si neodpočineme  

od reklamních nápisů, a přestože se uchýlíme k jízdě autem, stejně se nevyhneme 

všudypřítomným billboardům. V případě práce s internetem bombardují uživatele internetové 

reklamy, ať už jde o bannery, spamy, reklamní sdělení. Po příjezdu domů se ve schránce 

pravidelně objevují kvanta reklamních letáků a ani při večerním odpočinku nám není dopřán 

klid, na začátku či konci filmu a v případě komerčních programů i během filmu nás čekají 

více či méně milé přestávky spočívající v bloku reklamních šotů, které se většinou nedají 

přeslechnout
1
, popřípadě můžeme během sledování filmu narazit i na product placement

2
. 

Mezi nejvýstižnější citáty týkající se vlivu reklamy pochází od kanadského humoristy  

a vysokoškolského učitele politické ekonomie Stephena Leacocka: „Reklama je zmrazení 

lidské inteligence na dostatečně dlouhou dobu, aby se na tom daly vydělat peníze.“ 

Dnešní uspěchaná doba ovšem vede k jednomu zamyšlení a to nad otázkou zdraví.  

Co tedy pojem zdraví znamená a jaký má význam pro člověka. Světová zdravotnická 

organizace
3
 definovala pojem zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody  

a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Zájem o zdraví a sdílená odpovědnost za zdraví  

a péči o zdraví se stala nezbytnou charakteristikou demokratické společnosti. Anglické slovo 

„health“ vzniklo ze staroanglického „hale“, jež je odvozený od pojmu „whole“ (celý, zdravý) 

                                                 
1
 Tzv. „hlasitá reklama“, dne 26. 10. 2012 senát schválil novelu zákona č. 231/2001 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, novela zmocňuje Radu  

pro rozhlasové a televizní vysílání k vydání vyhlášky, která stanoví technické parametry reklamy (zejména 

parametry hlasitosti vůči ostatnímu vysílání), Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude dozorujícím 

orgánem v této oblasti. 
2
 Jinak nazývané umísťování produktu, jedná se o formu reklamy, kdy je konkrétní výrobek  

nebo služba umístěna přímo ve filmu nebo pořadu, který sám o sobě nemá reklamní charakter. 

Product placement se vyskytuje ve třech podobách: 

- právně nezávadný product placement, jehož prvotním cílem není reklama, daný produkt  

je těžko identifikovatelný nebo není snímán reklamními technikami, 

- právně závadný product placement, jehož cílem je reklama, daný produkt je snadno 

identifikovatelný nebo je snímán reklamními technikami, 

- sporný product placement, který primárně nesleduje reklamní cíl, ovšem určité zboží  

se vyskytuje opakovaně a chybí prokazatelná souvislost s obchodním úmyslem, je možný důkaz 

opaku, v tom případě by se jednalo o skrytou reklamu. 
3
 Ang. World Health Organization (WHO), podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti 

zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje  

o celkové zlepšení kvality lidského života. 
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obdobně německé „Heil“ znamená celek i zdraví. V českém jazyce ovšem došlo 

k významovému rozštěpení slov celovat a zdravit se, přesto se nám přeneseně význam slov 

prolíná, v případě poranění a jeho léčby, se říká, že se poranění zaceluje, v případě nemoci,  

se dotyčného ptáme, zda mu něco neschází. Zdraví je tedy pro člověka součástí jeho podstaty, 

v případě že člověk onemocní, stane se „necelým“, a aby bylo dosaženo opětné celistvosti,  

je člověk schopen zaplatit cokoliv, ale také cokoliv udělat. Zdraví je tedy hodnotou nejen 

v rámci individuálního pojetí každého jedince, ale i sociální hodnotou, jež vychází  

z předpokladu, že má-li přežít populace jako celek, je nutné věnovat pozornost zdraví tohoto 

celku a tím i jeho jednotlivých částí. Již řecký filozof Aristoteles ze Stageiry prohlásil: 

„Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.“ 

A právě zde je nutné položit si otázku, co se stane, jestliže někdo začne nabízet zdraví 

na prodej. Jak snadné je přijmout nabídku koupit si své zdraví, zejména pokud tato nabídka  

je zabalena do blýskavého pozlátka reklamy. Lidé se o své zdraví obávají, neboť ztráta zdraví, 

může mít zejména ekonomický dopad a následně i sociální dopad. Je tedy možné hovořit  

o tom, že obchod se zdravím je obchod se strachem. Samotné obchodování s výrobky 

zvyšující či posilující zdraví je regulován mnohými předpisy a proto je tedy i nutné regulovat 

reklamu na tyto výrobky. 

Cílem této práce je přiblížení problematiky právní úpravy reklamy na humánní 

léčivé přípravky (dále jen „Léčivé přípravky“). Požadavek regulace reklamy na léčivé 

přípravky se zejména poslední dobou jeví potřebnou a nutnou. Psychologický vliv reklamy  

na chování osob, jimž je určena, byl vědecky dokázán a i současná judikatura toto potvrzuje. 

Proto bylo nutné přistoupit k zákonným omezením reklamy obecně, ale tato ochrana  

se u určitých druhů zboží a služeb stala naprosto nedostatečnou.  

V této práci se budu snažit zprostředkovat v ucelené formě tuto problematiku,  

neboť právní úprava je velmi roztříštěná a dynamická. Roztříštěnost právní úpravy  

do mnohých zákonů je ovlivněna mnohostí způsobů zprostředkování reklamy na což navazuje 

i roztříštěnost kontroly nad reklamou. Dynamičnost spočívá ve zvyšujících se požadavcích na 

ochranu před reklamou, zejména se zřetelem na komodity, které jsou státem regulovány,  

mezi něž náleží i léčivé přípravky, tak i celkovou ochranou před reklamou.   
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1. Reklama 

Reklama jako způsob propagace výrobků a služeb je v dnešní době nejznámějším  

a nejrozšířenějším propagačním nástrojem. Zpravidla dochází ke kombinaci komunikačních 

kanálů, za účelem zefektivnění prodeje výrobků či služeb. Zdařilá reklama má vyvolávat 

pozitivní postoj k propagovanému výrobku či službě u osob, jimž je reklama určena.  

Moderní technologie a jejich rychlý rozmach umožňují různorodost způsobů,  

jak cílového zákazníka zaujmout. Tyto tendence v možnostech šíření reklamy vyvolávají 

ovšem další trend, a to zvýšenou resistenci zákazníků vůči reklamním praktikám, což ovšem 

dále vyvolává zvyšující se agresivitu reklamy. Kam toto stupňování bude postupovat, 

v současné době není jasné, a i z tohoto důvodu tu je právní rámec, kterého se výrobci, 

zadavatelé a distributoři musí držet, jinak jejich jednání může být označeno za nezákonné  

a tedy sankciované. Jak se vytváří a uzpůsobuje společnost, tak podobně se uzpůsobuje 

společnosti i právo, a proto jednání dnes považované za přehnané nebo agresivní, může být  

za pár let běžnou praxí v mezích právních norem. Ze současných vědeckých výzkumů,  

ze kterých vychází i soudní judikatura, vyplývá, že kolem 10-15% obyvatel se nechá vždy 

oklamat reklamním sdělením, zbylá většina se nenechá oklamat reklamou nikdy anebo  

se nechá oklamat alespoň někdy. 

1.1  Pojem reklama 

Nejvýznamnějším právním předpisem definující pojem reklama je zákon  

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 (dále  

jen „Zákon o regulaci reklamy“), v § 1 odst. 2
4
. Komunikačními médii se rozumí prostředky 

umožňující přenos reklamy. V tomto případě se podnikatelskou činností rozumí soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost  

za účelem dosažení zisku, jak vyplývá z § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“). 

 

                                                 
4
 Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními 

médii
4
, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě 

v článku 2 písmenu a) uvádí, že pro účely této směrnice se rozumí reklamou každé 

předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož 

cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků
5
. 

Z výše uvedených zákonných definicí vyplývá, že za reklamu nelze považovat 

například označování listin obchodní firmou. Dále o reklamu nejde v případě, že oznámení, 

předvedení či prezentace výrobků nebo služeb, nemá za cíl podporu podnikatelské činnosti, 

takovou reklamu označujeme za „nekomerční“. Příkladem nekomerční reklamy  

je tzv. „sociální reklama“
6
 či propagace nadací či obecně prospěšných společností.  

Lze tedy vyvodit, že nekomerční reklama nebude podléhat regulaci dle zákona o regulaci 

reklamy, ovšem toto se s naprostou jistotou tvrdit nedá, na což upozorňuje P. Hajn 

v některých svých odborných článcích, hranice mezi reklamou komerční a nekomerční  

je neostrá. Je tedy otázkou jak naložit s informací, která neobsahuje zjevné přesvědčování, 

zejména s ohledem na to, že reklama jako druh sdělení sám o sobě obsahuje prvek 

přesvědčování. Při právním posouzení, zda v konkrétním případě jde o reklamu podléhající 

regulaci dle zákona o regulaci reklamy, bude nutné zvolit individuální přístup a zjišťovat, 

zdali nebyly sledovány i jiné cíle zejména komerční. 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů (dále jen „Zákon o provozování vysílání“) pojímá pojem reklama šířeji  

než zákon o regulaci reklamy. Zákon o provozování vysílání § 2 odst. 1 písm. n)
7
 stanoví 

definici reklamy a z jejího znění vyplývá, že tento zákon tedy postihuje i reklamu, jež nemá 

kladen za cíl podporu podnikatelské činnosti. 

Jedním z nejucelenějších vyjádření pojmu reklama můžeme nalézt v Etickém kodexu 

reklamy 2009, jež sice není pramenem práva v pravém slova smyslu. Pojem reklama  

je vymezen v části první, kapitole první úvodních ustanovení: „Pro účely Kodexu se reklamou 

rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským 

                                                 
5
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě 

(kodifikované znění). In: Úřední věstník L č. 290/1997, 21 s. Dostupný z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:01:CS:HTML> 
6
 Vychází z anglického pojmu „social advertising“. P. Hajn se ovšem s tímto názvem neztotožňuje, 

neboť striktní překlad považuje díky výkladu českého pojmu „sociální“ za velice nepřesné. Ovšem  

je praktičtější použít doslovný překlad než opisovat tento pojem ve smyslu „reklama operující  

se společensky závažnými tématy“. 
7
 Reklamou se rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu 

nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží  

nebo poskytnutí služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a závazků. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:01:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:01:CS:HTML


9 

subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout 

spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a projektech 

charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních 

médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, 

periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další 

komunikační prostředky umožňující přenos informací. Reklamou dle této definice zpravidla 

není takový přenos informací, který by jinak reklamou byl, pokud prodejce výhradně označuje 

místo, kde výrobek nabízí spotřebiteli.“
8
 

Pojem reklama je obsažen v mnohých právních předpisech, ale její ekonomická 

definice nesmí zůstat pozapomenuta, neboť primárně reklama je právě ekonomickým 

pojmem. V Nové encyklopedii Britannica nalezneme pojem reklama a toto vysvětlení: 

„Advertising – the techniques used to bring products services, opinions, or causes to public 

notice for the purpose of persuading the public to respond in a certain way toward chat  

is advertised. Most advertising involves promoting a good that is for sale, but simile methods 

are used to encourage people to drive safely, to support various charities, or to vote  

for political candidates, among many other examples. In many countries advertising  

is the most important source of income for the media (e.g. newspapers, magazines,  

or television stations). In the non-Communist world advertising has become a multi-billion 

dollar business.”
9
 Ekonomické pojetí pojmu reklamy neklade důraz na způsob šíření reklamy  

a úplatnost, ale naopak na samotný účel reklamy tj. obvykle zvýšení prodeje, bez ohledu  

zda reklama úplatná je či není. Reklama se také v ekonomickém pojetí tolik striktně 

nerozděluje jako v právu na reklamu komerční a nekomerční, ale spíše se dělí dle jiných 

kritérií např. dle subjektů, kterým je reklama určena.   

Nadčasovou mimoprávní definici nalezneme taktéž v Ottově slovníku naučném  

již z roku 1904, v němž je uvedeno, že reklama je: „veřejné vychvalování předmětů 

obchodních, uměleckých, apod., jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty, vyvolávači, 

nosiči návěstí atd., zvláště pak časopisy.“ Výhodou této definice je, že nejde o taxativní výčet 

a podstatou definice je veřejné vychvalování a již není důležitá forma informací,  

neboť vyjmenovat všechny formy nosičů informací, které lze u reklamy využít, např. noviny, 

                                                 
8
 Kodex reklamy. Kodex č. RR01/2009, Rady pro reklamu, uveřejněno v č. ZV/2009 Rady  

pro reklamu. Dostupné z WWW: <http://www.rpr.cz/download/rpr/kodex.doc> 
9
 <<The>> New encyclopaedia Britannica : micropaedia : ready reference. Volume 1, A-ak-Bayes. 

15. vyd. Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1991, 980 s. ISBN 0-85229-529-4. 

http://www.rpr.cz/download/rpr/kodex.doc
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pouliční vyvolávači, nosiči reklamních tabulí, z dnešní doby reklama na internetu apod.,  

by bylo nepraktické. 

V obecné rovině se tedy reklama považuje za určitý přesvědčovací proces, kterým jsou 

vyhledáváni uživatelé zboží či služeb, anebo jiných výkonů nebo hodnot, prostřednictvím 

komunikační média. V tomto případě je pojem uživatel širšího významu než pojem 

spotřebitel. Za spotřebitele se dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) považuje 

fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 

výkonu svého povolání. Uživatelem je jakákoli osoba, na kterou je zaměřen přesvědčovací 

proces. „Reklama představuje zvláštní druh informace; snad by se dala označit za informaci 

ovlivňovací. Ostatně reklama (pomineme-li tak zvanou „reklamu skrytou“) náleží 

k nejpoctivějším druhům ovlivňování, neskrývá totiž, že hodlá ovlivňovat.“ 
10

 Sama reklama 

tedy nezakrývá svůj manipulativní charakter, a proto je nutné zajistit, aby reklama byla 

zřetelně odlišena od jiných způsobů komunikací, které manipulativní charakter nemají,  

nebo by mít neměly. 

1.2 Historie reklamy 

Historie reklamy je nadmíru bohatá a její vznik je spjat již se samotným vznikem směny 

zboží a vznikem obchodu. Nejstarší formy reklamy se bezesporu odlišovali od dnešních 

reklamních prostředků, ovšem účel se v průběhu doby vůbec nezměnil, účelem reklamy  

je odlišit od jiných výrobků či služeb, ale v prvé řadě zboží či službu dobře prodat.  

„Reklama má své kořeny již v době neolitu (v mladší době kamenné), kdy se vznikem 

potřeby směny výrobků začala využívat historicky nejstarší reklamní prostředek – 

interpersonální komunikaci. Na místě směny předmětů byly rozdělávány velké ohně,  

které sloužily k upoutání pozornosti – ve dne kouřily, večer byly vidět zdaleka plameny. 

Takové signály můžeme považovat za předchůdce dnešní světelné a vizuální reklamy.  

Již v této době začali naši předci označovat své výrobky piktogramy.“
11

 

Využívání piktogramů za účelem odlišit své výrobky od ostatních se velice rychle ujalo 

a i osvědčilo, v dnešní době se toto odlišování pod označením „značka“ – anglicky „brands“ – 

„Podle Americké marketingové asociace (American Marketing Association, AMA) je značka 

                                                 
10

 HAJN, Petr. Nevinná nadsázka, nebo nepravda v reklamě. Právní rádce. 1997, č. 7, s. 12. 
11

 JANOUŠKOVÁ, Lucie. Informace a reklama. Brno, 2002. 11 s. Seminární práce, Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta. Dostupný z WWW: <www.phil.muni.cz/~ljanousk/reklama.doc> 

http://www.phil.muni.cz/~ljanousk/reklama.doc
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„jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící 

k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci 

trhu“… Podle názoru mnoha manažerů z praxe obsahuje pojem značka mnohem více – 

definují ji jako něco, co již proniklo lidem do povědomí, má své jméno, své důležité postavení 

v komerční sféře.“
12

 Jedním z nejstarších dochovaných inzerátů, jehož stáří je přibližně 4 000 

let. Jedná se o dochovaný na papyru, nalézt jej můžeme v Britském muzeu a z textu vyplývá, 

že je vypsaná odměna za informace o uprchlém otrokovi. Mezi další dochovanou formu 

reklamy je hliněná tabulka stará asi 3 000 let a vývěsní štít z druhého stolení našeho letopočtu.  

„Byla objevena při vykopávkách staroegyptského města Memfis. Hrdě oznamovala: 

„Zde žiji já Rinost z Kypru, z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen. 

Na tržní bráně města Milet v Malé Asii sděluje nápis z roku 165 našeho letopočtu,  

že toto místo – u brány – patří holiči Achilleovi, který současně přeje dobrý výsledek poctivé 

radě a poctivé plavbě. Kolemjdoucí se tak dovídali, pokud uměli číst, že si Achilleus potrpí  

na poctivost.“
13

 

Ve starém Římě byli najímáni vyvolávači, jejichž činností bylo vyhlašování veřejných 

nařízení a šíření důležitých zpráv, mezi jednotlivými hlášeními vkládali reklamy na zboží 

určitých obchodníků, kteří si tuto činnost zaplatili. Vychvalování zboží zejména na tržištích  

se stalo pro přímý prodej zboží zákazníkům tou nejlevnější a nejúčinnější reklamou. Samotné 

slovo reklama se odvozuje od latinského slova „reclamare“, což v překladu znamená 

vyvolávat. 

Za jednu z prvotních úprav reklamy na našem území můžeme považovat tzv. cechovní 

řády, které měly vlastní pravidla zavazující členy cechu, přičemž porušení těchto pravidel 

sankcionováno. Mezi základní pravidla například patřilo jakým způsobem mají být výrobky 

prodávány, zákaz hanění výrobků či pomluvy mezi členy cechu a mnohé další. V tomto 

případě se ovšem jednalo o instituce mající samoregulační charakter. 

Během technického vývoje docházelo i k přizpůsobování reklamních technik a způsobu 

jejich šíření. Vynález knihtisku znamenal rozvoj tištěné reklamy. V 17. století se dostávají  

do popředí noviny zejména periodický tisk, ve kterém se prvotně začaly objevovat inzeráty. 

V německých novinách „Ordinari Postzeitungen“ v roce 1686 byl otištěn první inzerát  

na našem území. „První česky psaný inzerát byl otisknut roku 1719 v českém periodiku  

                                                 
12

 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha : GRADA PUBLISHING a.s., 

2007, 33 s., ISBN 978-80-247-1481-3. 
13

 HOMOLKA, Vlastimil. Na jantarové stezce. 1. vyd. Praha : Merkur, 1979, 14 s. ISBN 52-259-79. 
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„Sobotní Pražské noviny z rozličných zemí přicházející s obzvláštním Jeho Císařské  

a Královské Milosti Nadaním obdarované“, později nazvané „Český Postilion: neboližto 

Noviny České. Noviny zveřejňovaly i oznámení o nových knihách nebo o ztrátách  

a nálezech.“
14

 Zánik cechů a vznik nových živnostenských řádů v roce 1860 zapříčinily 

uvolnění reklamního prostoru a podmínily vznik české reklamy. V období průmyslové 

revoluce docházelo k nárůstu reklamy, nejen z kvalitativního ale zejména z kvantitativního 

hlediska, na tomto růstu se podílely vynálezy a objevy jako například chromolitografie  

či válcový rychlolis, rozvoj železniční dopravy, telefonní sítě apod.   

Rozšíření rádií a později televizních přijímačů znamenal rozvoj reklamy v podobě, která 

je pro nás nejznámější. Československá republika v období mezi světovými válkami 

nedosahovala takové úrovně v oblasti reklamy, jako bylo dosaženo ve většině evropských 

států. V roce 1926 byla u nás zorganizována první soutěž výkladních skříní, jejímž účelem 

byla propagace světla a jeho užití. Právě v tomto roce vznikla i první česká, resp. 

československá, světelná reklama. V roce 1927 byl založen Reklamní klub (Reklub) 

sdružující reklamní pracovníky, továrníky a obchodníky. Právě v roce 1927 byl přijat zákon  

č. 111/1927 z. a n., proti nekalé soutěži, tento zákon můžeme považovat za prvotní ucelené 

právní kořeny zasahující do oblasti reklamy. Z období meziválečného byl přijat zákon  

č. 75/1935 z. a n., o zákazu přídavku při prodeji. 

V období po druhé světové válce byla reklamní činnost téměř umrtvena, hlavní úlohu 

převzala politická vláda a propagace jí stanovených cílů. Roku 1950 bylo zákonem  

č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
15

 v § 1
16

, 

stanoveno poslání tisku, nikoliv informativní jak je dnes obvyklé, a také byl omezen okruh 

subjektů, které mohly získat oprávnění k vydávání časopisů. Oprávnění mohly získat tyto 

subjekty: politické strany Národní Fronty, státní orgány, jednotné odborové organizace, 

vrcholné organizace kulturní, hospodářské, zájmové, sociální a tělovýchovné, a dále subjekty 

prokážou-li, že vydání časopisů je nutné k plnění jejich úkolů ve prospěch důležitého 

obecného zájmu. Tento zákon zapříčinil snížení počtu vydávaných tiskovin a také uzákonil 

snížení reklamní plochy  na 25% rozsahu listu, později až na 15% rozsahu listu.  

                                                 
14

 ŠVANCARA, Radim. Jazyk reklamy. Diplomová práce. Brno, 2008, Pedagogická fakulta, Katedra 

českého jazyka a literatury.  16 s. Dostupný z WWW:  

<http://is.muni.cz/th/123893/pedf_m/Diplomova_prace.pdf> 
15

 Zákon byl schválen dne 20.12.1950, platnost a účinnost od 28.12.1950, zrušen byl k 1.1.1967. 
16

 (1) Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír  

a spolupracovat na jeho výchově k socialismu. 

(2) Vydávání tisku, t. j. novin, časopisů a jiných periodických publikací (dále jen „časopisy“) 

nemůže být předmětem soukromého podnikání. 

http://is.muni.cz/th/123893/pedf_m/Diplomova_prace.pdf


13 

V průběhu 60. let se propagace stala prvkem plánovitého hospodářství. Reklama byla 

zaměřena na prodej věcí, kterých byl v té době nadbytek a byl požadavek na prodej. Neplnila 

stejnou funkci jako dnešní reklama primárně tedy ekonomickou, ale zejména funkci 

výchovnou. Absencí ekonomické funkce reklamy byla zejména omezená možnost cenové 

flexibility. Symbolem tohoto období se stal Pan Vajíčko.
17

 Mezi normativní právní akty 

týkající se reklamy vzniklé v tomto období byl zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, 

úprava týkající se nekalé soutěže.  

Charakteristický pro rok 1989 byla liberalizace trhu a vznik svobodného soutěžního 

prostředí, a z toho vyplývající značný nárůst reklamních prostředků, technik i prostoru  

pro reklamu, mezi dosud neznámé formy reklamní komunikace se zde objevil direkt 

marketing, billboardy, reklamy umístěné v  prostředcích hromadné dopravy, reklamní 

předměty, interaktivní soutěže a v neposlední řadě i internetová reklama. Po roce 1989 tedy 

postupně dochází k novelizacím hospodářského zákoníku
18

 a vzniku nových právních 

předpisů např. obchodního zákoníku
19

, zákona o ochraně spotřebitele
20

, zákona o zrušení 

tabákového monopolu
21

, zákona o regulaci reklamy
22

, zákona o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání
23

 a mnohých dalších.  

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Ovšem již před tímto 

datem bylo přistoupeno k mnohým krokům vedoucím k harmonizaci české právní úpravy 

s evropským komunitárním právem. 

                                                 
17

 Pan Vajíčko byla oblíbená animovaná postavička, která oddělovala v Československé televizi 

reklamní bloky od pořadů a taktéž jednotlivé reklamy. Tvůrcem je animátor Eduard Horman,  

který tuto postavičku stvořil v roce 1967. Konec pro tuto oblíbenou postavičku nastal v roce 1989. 
18

 Novelizace zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 63/1991 Sb.  

a zákonem č. 539/1991 Sb.  
19

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Schválen 5. 11. 1991, platný od 18. 2. 1991, účinný  

od 1. 1. 1992, zrušen pro Českou republiku od 1. 1. 2014. Uveřejněn v č. 98/1991 Sbírky zákonů na straně 

2474. 
20

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Schválen 16. 12. 1992, platný a účinný  

od 31. 12. 1992. Uveřejněn v č. 130/1992 Sbírky zákonů na straně 3811. 
21

 Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních  

s tím souvisejících. Schválen 2. 12. 1993, platný od 23. 12. 1993, účinný od 1. 1. 1994, zrušen  

od 1. 1. 2004. Uveřejněn v č. 77/1993 Sbírky zákonů na straně 1686. 
22

 Zákon 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. Schválen 9. 2. 1995, 

platný od 14. 3. 1995, účinný od 1. 4. 1995. Uveřejněn v č. 8/1995 Sbírky zákonů na straně 467. 
23

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. Schválen 17. 5. 2001, platný a účinný od 4. 7. 2001. Uveřejněn v č. 87/2001 Sbírky zákonů  

na straně 5038. 
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1.3 Instituce dozorující reklamu 

V této kapitole budou přiblíženy instituce dozorující reklamu. Budou zmíněny nejen 

právní základy těchto institucí, ale i jejich funkce v dozorování reklamy dle zákona o regulaci 

reklamy. Úmyslně v této kapitole není zařazena Rada pro reklamu, neboť ta patří mezi 

samoregulátory v oblasti reklamy a není institucí vykonávající dozor a proto ji nenalezneme  

v § 7
24

 zákona o regulaci reklamy. 

1.3.1 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) je ústřední orgán státní 

správy
25

 vykonávající státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
26

  

a převzatého vysílání
27

 v oblasti audiovizuálních mediích služeb na vyžádání poskytovaných 

                                                 
24

 Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen „orgán dozoru“) 

jsou 

a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání 

a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním 

vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, 

b) Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky 

a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a), 

c) Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této oblasti,  

s výjimkou působnosti podle písmena a), 

d) Státní rostlinolékařská správa pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti 

podle písmena a), 

e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé 

přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a), 

f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými 

prostředky podle zvláštního právního předpisu, 

g) krajské živnostenské úřady v ostatních případech. 
25

 Radě bylo přiznáno postavení ústředního orgánu státní správy na základě usnesení Ústavního 

soudu ze dne 30. 11. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 52/04 dostupné z WWW:  

<http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=68229&pos=1&cnt=1&typ=result>.  

Do zákona toto postavení bylo promítnuto novelou č. 302/2011 Sb., kterým se mění zákon  

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde v čl. III odst. 1 

se stanoví, že v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání se v § 4 odst. 2se za slova  

„Rada je“ vkládá slovo „ústřední“.  
26

 Dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o provozování vysílání se rozumí rozhlasovým a televizním 

vysíláním poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo 

souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem za účelem simultánního sledování 

pořadů a dalších částí vysílání. 
27

 Dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o provozování vysílání se rozumí převzatým rozhlasovým  

a televizním vysíláním příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=68229&pos=1&cnt=1&typ=result
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dle zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Stěžejním právním předpisem stanovující 

rozsah pravomocí a působnosti rady je zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání, pro činnost Rady jako správního orgánu lze subsidiárně použít zákon  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“).  

Rada dohlíží na nezávislost vysílání a převzatého vysílání, dozoruje dodržování 

právních předpisů, týkající se oblasti vysílání, uděluje, mění a odnímá licence k provozování 

vysílání a další činnosti vyjmenované v § 5 zákona o provozování vysílání.  

Mezi další právní předpisy podstatné pro výkon státní správy Rady patří:  

- zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,  

- zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,  

- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, 

- zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů,  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, 

- zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 

zákonů, 

- nařízeni vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského 

analogového televizního vysílaní na zemské digitální televizní vysílaní, 

- nařízeni vlády č. 163/2008 Sb., o způsobu stanoveni pokrytí signálem zemského 

televizního vysílaní, 

- vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku,  

které správní organ hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeni, 

- a další. 

Rada byla zřízena 4. července 2001, z dosavadní Rady České republiky pro rozhlasové 

a televizní vysílání, se sídlem v Praze. Rada hospodaří na základě rozpočtu dle zvláštního 

právního předpisu a její činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu, návrh 

rozpočtu a závěrečného účtu předkládá rada Ministerstvu financí a stálé komisi poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky. Tvoří ji 13 členů,  

                                                                                                                                                         
podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu,  

a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací. 
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které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Členství v Radě  

je veřejnou funkcí. Rada ze svých členů volí a odvolává předsedu a tři místopředsedy. 

 Rada dohlíží na reklamu, a to i na reklamu na léčivé přípravky, šířenou  

v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzoring v rozhlasovém a televizním vysílání. 

V případě kdy provozovatel vysílání (zahrnuje i provozovatele převzatého vysílání) poruší 

zákonem stanovenou povinnost či podmínky udělené licence, upozorní Rada provozovatele 

vysílání na toto porušení a stanoví lhůtu k nápravě, v případě porušení zvlášť závažným 

způsobem není upozornění nutné. Jestliže provozovatel vysílání neučiní nápravu, rada 

přistoupí k udělení pokuty. Výše pokut se pohybuje v rozmezí 1 000 Kč až do výše 

10 000 000 Kč. Při ukládání pokuty se přihlíží k závažnosti porušení, míry zavinění, 

s ohledem na rozsah, typ a dosah závadnosti vysíláni a dalším okolnostem. Subjektivní lhůta 

pro udělení pokuty je jeden rok ode dne, kdy se Rada dozvěděla o porušení povinnosti, 

objektivní lhůta je 3 roky ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Proti rozhodnutí rady  

o udělení pokuty je přípustná žaloba dle § zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního 

(dále jen „Soudní řád správní“). Žaloba má odkladný účinek, soud je povinen o žalobě 

rozhodnout ve lhůtě 90 dnů. Výnos z pokut se stává příjmem státního rozpočtu  

České republiky.  

Nejčastěji sankcionovanými porušeními zákona o regulaci reklamy, byla v roce 2011 

porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy, které zakazuje reklamu, 

jež je nekalou obchodní praktikou, a ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona o regulaci 

reklamy, které zakazuje, aby reklama přisuzovala potravině schopnost předcházet, ošetřovat 

nejčastěji dopouštěli zadavatelé a zpracovatelé reklam na doplňky stravy. „V roce 2011 bylo 

definitivně ukončeno celkem 118 soudních sporů. Rada obhájila celkem 28 svých rozhodnutí, 

v 16 případech pak uložila novou pokutu, v 17 případech řízení zastavila a upozornila 

provozovatele na porušení zákona, ve 49 případech řízení zastavila a o 6 věcech bude 

rozhodovat znovu až v roce 2012.“
28

 

Příloha č. 1 

Z uvedeného grafického přehledu vyplývají počty usnesení přijatých Radou v letech 

2008 až 2011. Významný pokles zahájených řízení v roce 2009 a následujících letech  

                                                 
28

 Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové  

a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011. s. 42.  Dostupný z WWW:  

<http://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2011.pdf> 

http://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2011.pdf
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byl způsoben promítnutí judikatury v rozhodovací praxi Rady. Neboť před rokem 2009 

nebyla Rada povinna upozornit provozovatele vysílání na porušení zákona a stanovit mu 

přiměřenou lhůtu k nápravě, ale rovnou mohla přistoupit k zahájení řízení. Z grafu dále 

vyplývá z oblasti dat zahájení řízení a udělení pokut, že povinnost upozornění provozovatele 

je dostačující k nápravě stavu a není tudíž nutné přistoupit k sankcím. Údaje zahrnuté v grafu 

týkající se licencí a registrací jsou uvedeny doplňkově, pro představu další činnosti Rady. 

1.3.2 Státní úřad pro kontrolu léčiv 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) je správním úřadem s celostátní 

působností. Nadřízeným orgánem je ministerstvo zdravotnictví.  

Primárním zákonem pro činnost SÚKL v oblasti léčiv je zákon č. 378/2007 Sb.,  

o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o léčivech“) zejména 

s ohledem na § 13, který stanoví působnost SÚKL.  Mezi další podstatné zákony ovlivňující 

jeho činnost patří zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy. 

Dále činnost SÚKL v oblasti cen a úhrad léčiv je dána zákonem č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 

v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. V oblasti lidských tkání a buněk je dána zákonem č. 296/2008 Sb.,  

o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka  

a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) a v oblasti 

zdravotnických prostředků je dána zákonem č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

„Výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon), v oblasti reklamy na humánní léčivé přípravky (HLP)  

a sponzorování v této oblasti (s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání). Šetření 

podnětů na závadnou reklamu na HLP, vydávání odborných stanovisek k reklamním 

materiálům a k problematice regulace reklamy. Zákonem se musí řídit zadavatelé, 

zpracovatelé, šiřitelé reklamy, ale i zdravotničtí odborníci, a to např. v případech,  
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že se zúčastňují sponzorovaných nebo reklamních akcí (např. setkání odborníků, vědeckých 

konferencí, atd.), využívají reklamních vzorků a poskytují pacientům reklamní materiály  

o léčivých přípravcích. Nevykonává dozor v oblasti reklamy na potraviny (doplňky stravy).“
29

 

Příloha č. 2  

V tabulce je uveden přehled podnětů řešených SÚKL v letech 2007 až 2010. Informace 

byly převzaty z výročních zpráv SÚKL. Z tabulky vyplývá poměrně mírný nárůst nově 

přijatých podnětů. Přesto počty podnětů jsou s ohledem na výskyt reklamy spadající  

do působnosti dozoru SÚKL poměrně nízké. Aby byl zajištěn dostatečný dozor v této oblasti 

reklamy, mohl by SÚKL sám iniciativněji vyhledávat závadné reklamy, popřípadě více 

propagovat tuto svou činnost. 

Příloha č. 3 

Grafy uvedené v této příloze zaznamenávají změnu složení reklam dle druhu médií, 

kterými se reklama šíří, šetřených v letech 2007 až 2010. Znatelný je procentuální úbytek 

tištěné reklamy zejména na úkor reklamy internetové. Tento trend souvisí s výrazným 

nárůstem reklamy šířené na internetu. Oproti tomu podnětů týkajících se tištěné reklamy 

ubývá, neboť tento způsob šíření závadné reklamy je nejsnáze odhalitelný. 

1.3.3 Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy, bylo zřízeno zákonem 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

(dále jen „Kompetenční zákon“). Oblast působnosti je stanovena v § 10 kompetenčního 

zákona
30

.  

V oblasti reklamy dozoruje Ministerstvo zdravotnictví reklamu na zdravotní péči  

a sponzoring v této oblasti, s výjimkou působnosti spadající do působnosti Rady  

pro rozhlasové a televizní vysílání, dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy. 

                                                 
29

 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad reklamou. [online]. [cit. 2012-02-13]. Dostupné 

z WWW: <http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/dozor-nad-reklamou> 
30

 Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu 

veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé 

řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, 

vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů 

přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení 

lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh. 

http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/dozor-nad-reklamou
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1.3.4 Státní rostlinolékařská správa 

Státní rostlinolékařská správa je správní úřad s celostátní působností. Tento úřad  

je zřízen zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti je působnost stanovena zákonem  

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zejména 

se jedná o ochranu rostlin a rostlinných produktů, opatření proti zavlékání a rozšiřování 

škodlivých organismů, případně invazních škodlivých organismů, rostlinolékařský dozor  

a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských 

opatření, řešení krizových situací, ukládání pokut a mnohé další.  

Dozor v oblasti reklamy na přípravky na ochranu rostlin s výjimkou reklamy 

šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání svěřuje Státní rostlinolékařské správě zákon  

o regulaci reklamy v § 7 odst. 1 písm. d). 

1.3.5 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Ústav“)  

byl založen v roce 1955 veterinárním odborem ministerstva zemědělství pod názvem 

„Kontrolní oddělení“ při Biovetě
31

, v roce 1959 tato instituce byla přejmenována na Státní 

kontrolní laboratoř veterinárních biopreparátů, o rok později došlo k vyčlenění z Biovety  

a zařazena do Státního veterinárního ústavu, v rámci Státní veterinární správy. Postupně 

v rámci reorganizací byla tato instituce několikrát ještě přejmenována a jednotlivé odbory 

byly rozmístěny po území Československa, až v roce 1977 byla soustředěna všechna 

pracoviště do nově postavených budov ústavu v Brně.  

„Od 1.1.1998 byl Ústav zřízen zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách  

a doplnění některých souvisejících zákonů jako správní úřad. Od 31. 12. 2007 byla působnost 

Ústavu jako správního úřadu s celostátní působností upravena v § 16 zákona č. 378/2007 Sb. 

                                                 
31

 Společnost Bioveta vznikla již v roce 1918 společně se Státním ústavem pro rozpoznání zvířecích 

nákaz a výrobu očkovacích látek. Během let Bioveta prošla složitým vývojem, byla národním podnikem, 

poté oborovým podnikem, následně státním podnikem, aby nakonec v roce 1995 byla zprivatizována  

ve veřejné soutěži společností Bioveta, s.r.o. a o rok později došlo k transformaci této společnosti  

na akciovou společnost. 
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o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.“
32

 Zřizovatelem Ústavu  

je Ministerstvo zemědělství ČR.  

Základním právním předpisem je zákon o léčivech, další zákony upravující 

odpovědnost jsou zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon),  zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy a genetickými produkty, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

Dozor v oblasti reklamy na veterinární přípravky s výjimkou reklamy šířenou 

v rozhlasovém a televizním vysílání svěřuje Ústavu zákon o regulaci reklamy  

v § 7 odst. 1 písm. e). 

1.3.6 Úřad pro ochranu osobních údajů  

Úřad pro ochranu osobních údajů byl zřízen k 1. červnu 2000 zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jsou mu svěřeny kompetence 

ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem. „Úřad se postupně 

ujal dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních 

údajů, vedení registru povolených zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností 

na porušení zákona, poskytování konzultací, legislativních aktivit a zajišťování plnění 

požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv a v neposlední řadě také přednáškové  

a osvětové činnosti. Od listopadu 2000 byla zákonem č. 227/2000 Sb. k dosavadním 

kompetencím Úřadu připojena kompetence nová, a to oprávnění podle zákona  

o elektronickém podpisu udělovat a odnímat akreditace v této oblasti. Tato kompetence přešla 

od července 2004 na tehdejší Ministerstvo informatiky ČR.“
33

 

Kromě zákona o ochraně údajů a zákona o regulaci reklamy jsou další zákony 

upravující působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zákon č. 127/2005 Sb.,  

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákon  

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(zákon o některých službách informační společnosti), zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 

                                                 
32

 Historie Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. [online]. [cit. 2012-03-03]. 

Dostupné z WWW: <http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/historie> 
33

 Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů. [online]. [cit. 2012-03-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=13&loc=801> 

http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/historie
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=13&loc=801
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dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 159/2009 Sb., o střetu zájmů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, a další. 

Hlavní činností v oblasti reklamy je vykonávání dozoru nad nevyžádanou reklamu 

šířenou elektronickými prostředky podle zvláštního právního předpisu, tak stanoví zákon  

o regulaci reklamy § 7 odst. 1 písm. f). 

„Zákon o některých službách informační společnosti umožní Úřadu
34

 od roku 2012 

vykonávat dozor nad šířením obchodních sdělení podle zákona o ochraně osobních údajů  

a v souladu s ním uplatňovat procesní postupy uzpůsobené pro kontrolu zpracování osobních 

údajů v oblasti elektronických komunikací a automatizovaného zpracovávání dat. Dosud  

byl Úřad nucen postupovat podle zastaralého zákona o státní kontrole. 

Dále se systém dozoru nad obchodními sděleními a mechanismus ukládání pokut  

za šíření nevyžádaných obchodních sdělení nastavuje takovým způsobem, aby byl možný 

účinný postih šiřitelů hromadných a opakovaných sdělení. Naproti tomu ojedinělé případy 

zaslání nevyžádaných obchodních sdělení bude Úřad do budoucna řešit nikoliv přímo 

represivními, ale nápravnými a doporučujícími prostředky, případné odpovědnostní  

a odškodňovací nároky pak v takových případech přísluší rozhodovat soudům.“
35

 

Příloha č. 4 

Tabulka uvedená v této příloze graficky znázorňuje růst celkového počtu podaných 

podnětů na nevyžádané obchodní sdělení v letech 2008 až 2011. Počty správních rozhodnutí  

o pokutě se mohou zdát nízké, ovšem v mnohých případech stačí upozornit rušitele  

na porušení právních předpisů a stanovení přiměřené lhůty k nápravě. Z těchto údajů  

ve srovnání s počtem podnětů SÚKL na reklamu porušující zákon o regulaci reklamy 

vyplývá, že osoby oprávněné podávat podněty na nevyžádané obchodní sdělení jsou 

iniciativnější než v případě podání podnětu SÚKL, pravděpodobným důvodem bude 

zainteresovanost daných osob, neboť nevyžádané obchodní sdělení směřuje přímo vůči nim, 

naproti tomu závadná reklama zasahuje více osob a jednotlivci tak mají pocit, že nezasahuje 

výhradně do jejich práv. 

                                                 
34

 V textu zmiňován Úřad pro ochranu osobních údajů. 
35

 Úřad pro ochranu osobních údajů. Výroční zpráva 2011. Brno : Nakladatelství NU Brno. 2012. 

ISBN 978-80-210-5787-6. Dostupné také z WWW: <http://www.uoou.cz/files/vz_2011.pdf> 

http://www.uoou.cz/files/vz_2011.pdf
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1.3.7 Krajské živnostenské úřady  

Krajské živnostenské úřady jako odbory krajských úřadů, na území hlavního města 

Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy, vznikly v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů a byla na ně přenesena působnost okresních 

živnostenských úřadů. Činnost krajských živnostenských úřadů stanoví § 3 odst. 1 zákona  

č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
36

 (dále jen „Zákon  

o živnostenských úřadech“).  

Dalšími úkoly stanovenými zvláštními právními předpisy uvedené v § 3 odst. 1 písm. f) 

zákona o živnostenských úřadech je i zbytková působnost dozoru v oblasti reklamy  

dle zákona o regulaci reklamy, tedy působnost kromě §7 odst. 1) písm. a) až f) tohoto zákona. 

 

  

                                                 
36

 Krajský živnostenský úřad 

a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce 

centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém 

správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení 

živnostenské kontroly, 

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů
6)

 ve svém správním 

obvodu, 

c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž 

působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, 

podnikatelskými svazy a sdruženími, 

d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření, 

e) je provozovatelem
5g)

 živnostenského rejstříku, 

f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. 



23 

2. Právní regulace reklamy v ČR 

Regulace reklamy je potřebná, ovšem je nutné uvědomit si, že se jedná v podstatě  

o poskytování informací a jejich regulace znamená omezování svobody projevu, k němuž  

má docházet výjimečně. Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práva a svobod (dále jen „Listiny“) 

stanoví, že každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo 

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost ve spojení čl. 17 Listiny, který stanoví, 

že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny a cenzura je nepřípustná, stanoví 

ústavněprávní rámec svobody prezentovat zboží či služby. Ovšem existuje i ústavněprávní 

rámec omezující svobodu prezentovat zboží či služby a nalezneme jej v čl. 26 odst. 2 Listiny, 

kdy zákon může v stanovených případech omezit výkon určitých povolání nebo činností, 

opět ve spojení se čl. 17 odst. 4 Listiny, neboť svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit 

informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná  

pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti. 

V současné právní úpravě regulace reklamy je využívána metoda regulace 

soukromoprávní i veřejnoprávní. Distinkce právní regulace nelze beze zbytku rozdělit  

na regulaci veřejnoprávní a soukromoprávní, neboť hranice mezi nimi není přesně 

vymezena. „Za soukromoprávní metodu regulace lze označit, jestliže právní normy váží 

vznik, změnu nebo zánik příslušných právních předpisů na (soukromo)právní úkony.  

Tato právní jednání totiž vyjadřují vztah rovnosti subjektů. Jejich právní účinky v zásadě 

závisejí na vůli druhých subjektů a není jím propůjčen tzv. předpoklad správnosti. Naproti 

tomu za veřejnoprávní metodu úpravy můžeme označit, jestliže právní vztah vzniká, mění  

se či zaniká právním aktem orgánu veřejné moci. Tyto akty obrážejí nadřazenost orgánů 

veřejné moci nad ostatními subjekty práva, zejména tím, že jejich právní účinky nastávají 

nezávisle na vůli adresátů a že se vyznačují tzv. předpokladem správnosti.“
37

  

Vyjma právních způsobů regulace existuje i mimoprávní typ regulace reklamy  

tzv. samoregulace či autoregulace. Specifikem této regulace spočívá, že je kladen důraz  

na etiku a etický způsob provedení reklamy. 

                                                 
37

 BOGUSZAK, Jiří. Teorie práva. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 96 s. ISBN 80-86432-13-0. 
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2.1  Druhy regulace 

V této práci jsem tedy přistoupila na dělení veřejnoprávní regulace reklamy, 

soukromoprávní regulace reklamy a samoregulace. Jedná se o zjednodušený přístup,  

jenž spočívá v dělení dle právní úpravy. V každé podkapitole bude na úvod stručně popsán 

daný systém regulace a následně zmíněny nejdůležitější zákony, jejich základní popis obecně  

ve vztahu k regulaci reklamy. 

Právní regulace chování nemá ovšem potlačovat svobodu soutěžitele, jehož cílem  

je dosažení zisku a porážka svých konkurentů. Účelem regulace je zajištění hospodářské 

soutěže, která funguje morálně aprobovaným způsobem. 

2.1.1 Veřejnoprávní regulace reklamy 

Veřejnoprávní metoda se vyznačuje používáním kogentních právních norem, obvykle 

nerovným postavením subjektů a uplatňováním zásady oficiality a legality. Účelem není 

pozitivní vymezení správného chování subjektů, ale zejména stanovení zákazů a omezení. 

Stát omezuje reklamu zejména v případech ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, 

ochrany mravnosti, ochrany dětí a mládeže a další. „Důvodem veřejnoprávní regulace  

v této oblasti je především snaha zákonodárce o ochranu spotřebitele - adresáta informací 

plynoucích z reklamních sdělení, která jsou formulována především za účelem nalákat 

spotřebitele a prodat co nejvíce zboží, často bez ohledu na pravdivost poskytnutých informací 

či jiné společenské hodnoty.“
38

 

Omezení reklamy vyjadřuje zájem společnosti jako celku, neboť škodlivý dopad 

reklamy má i objektivní povahu, a z tohoto důvodu jsou stanovena omezení, která je schopen 

účelně prosazovat sám stát, kontrolovat dodržování a sankcionovat porušení. 

2.1.1.1 Zákon o regulaci reklamy 

Stěžejní úpravu regulace reklamy nalezneme v zákoně o regulaci reklamy. Přijetí tohoto 

zákona znamenal alespoň částečné sjednocení velice roztříštěné úpravy. Současná právní 

úprava obsahuje definici reklamy a subjektů, které podléhají režimu zákona, a v prvé řadě 

stanoví omezení reklamy. Zákazy a omezení jsou stanoveny nejen obecně, ale i speciálně. 

Speciální zákazy a omezení jsou určeny pro určité komodity, mezi něž patří tabákové 

                                                 
38

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 AS 48/2008 - 72. In Sbírka rozh. Nejvyššího 

správního soudu. ISSN 1214-6056. 
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výrobky, alkoholické nápoje, humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potraviny, 

kojenecká výživa, přípravky na ochranu rostlin, střelivo a střelné zbraně a služby 

pohřebnictví. 

Mezi nejpodstatnější zákazy patří § 2 odst. 1 písm. a) zákona o regulaci reklamy
39

. 

Zboží, služby nebo jiné výkony či hodnoty, u nichž je prodej, poskytování nebo šíření 

v rozporu s právními předpisy jsou zboží, služby, výkony či hodnoty, které nejsou obecně 

dovolené, zejména drogy, chemické zbraně, zboží bez povinné certifikace apod.  

Toto ustanovení je možné aplikovat také na případy reklamy „pirátských“ napodobenin 

originálního zboží jako je textil, módní doplňky, šperky či nelegální kopie filmů na nosičích 

DVD apod. Eventuálně je přípustné využít tohoto ustanovení i na případy, kdy daný subjekt 

vyvíjí a prostřednictví reklamy nabízí činnost, jež je obecně přípustná, ovšem tento subjekt 

nemá potřebná oprávnění, příkladem může být reklama na banku či penzijní fond,  

jež nevlastní licenci k této činnosti. 

Dále se zakazuje reklama založená na podprahovém vnímání
40

, reklama,  

která je nekalou obchodní praktikou dle zvláštního právního předpisu
41

, reklama skrytá
42

, 

dále se zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud 

adresáta obtěžuje
43

 a reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným 

způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného  

podle zvláštního právního předpisu, stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v přenesené 

působnosti.  

Zákonem č. 384/2005 Sb. byla provedena novelizace zákona o regulaci reklamy,  

čímž bylo dáno obcím zmocnění vydávat nařízení v přenesené působnosti dle § 2 odst. 6 

zákona o regulaci reklamy, kterým může obec zakázat šíření reklamy na veřejně přístupných 

                                                 
39

 Zakazuje se reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování 

nebo šíření je v rozporu s právními předpisy. 
40

 Takovou reklamou se pro účely zákona o regulaci reklamy rozumí reklama, která by měla vliv  

na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala. Jde o zvukové, obrazové  

nebo zvukově-obrazové informace, které jsou záměrně zpracovány tak, aby se dostaly do podvědomí 

posluchače nebo diváka. Jedná se o vysoce nebezpečné a neetické jednání, neboť jeho primárním cílem  

je manipulovat s vědomím člověka bez jeho vědomí. 
41

 Zákona o ochraně spotřebitele a jedná se o reklamu klamavou. 
42

 Takovou reklamou se pro účely zákona o regulaci reklamy rozumí reklama, u níž je obtížné 

rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena. 
43

 Za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi  

za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu  

byla nevyžádaná reklama šířena. 
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místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního  

nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu.  

Nařízení obce musí stanovit:  

- veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána,  

- dobu, během níž je reklama zakázána, 

- druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama šířena 

- případně akce, na něž se nevztahuje zákaz šíření reklamy.  

Hlavní město Praha využilo možnosti regulace pochůzkové pouliční reklamy na veřejně 

přístupných místech vyhláškou č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád,  

ve znění pozdějších předpisů. Tato úprava trvala od 1. května 2002 do 15. května 2004. 

Ovšem nařízením č. 6/2004 Sb. hl. m. Prahy došlo ke zrušení příslušného ustanovení 

vyhlášky č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, neboť veřejný ochránce práv upozornil na nezákonnost 

takové regulace, což podložil i stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, ke kterému měl ovšem 

výhrady, neboť tato problematika spadá do režimu zákona o regulaci reklamy, a v důsledku  

ji tedy nelze řešit pomocí jiných právních předpisů.  

2.1.1.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Zákon o provozování vysílání upravuje výkon státní správy v oblasti rozhlasového  

a televizního vysílání. Důvodem přijetí této úpravy bylo zejména zajištění kompatibility české 

právní úpravy a sekundárního práva Evropského společenství v oblasti televizního vysílání
44

. 

Zákon o provozování vysílání vychází z koncepce tehdy platné právní úpravy a to zákona  

o provozování vysílání. Základním pilířem úpravy nadále zůstává to, že svoboda projevu  

a právo na informace patří mezi nezbytné a neoddělitelné podmínky demokratického 

politického systému a svobodné volby a rozvoje jednotlivců. 

Tento zákon obsahuje nejen definici reklamy a kvalitativní požadavky na reklamu,  

ale i kvantitativní omezení spočívající ve stanovení maximálních hodnot pro vysílání 

reklamy
45

 a povolené časové rozmezí vysílání reklam
46

. Zákon o provozování vysílání  

§ 32a až § 32f se věnuje poplatku z vysílání reklamy, jež je stanoven dvouprocentní výměrou  

za období kalendářního roku vypočítaný ze součinu základu poplatku a sazby poplatku, 

                                                 
44

 Zejména s ohledem na Směrnici Rady č. 552 z 3 října 1989 ke koordinaci některých ustanovení 

zákonů a administrativních předpisů členských států o provozování televizního vysílání „televize  

bez hranic“. 
45

 Blíže § 31 odst. 5 zákona o provozování vysílání. 
46

 Blíže § 32 odst. 1 písm. j) zákona o provozování vysílání. 
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správcem poplatku a příjemcem poplatku je Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj 

české kinematografie. 

2.1.1.3 Zákon o ochraně spotřebitele 

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje problematiku ochrany spotřebitele,  

jež je veřejným zájmem, nositeli veřejnoprávních povinností jsou podnikatelé, bez ohledu  

zda jde o podnikání oprávněné či neoprávněné. Vyjma stanovení povinností obsahuje zákon  

i ustanovení o správním dozoru a ukládání pokut. 

Tento zákon neobsahuje definici reklamy, ovšem ve svém původním znění
47

 obsahoval 

ustanovení týkající se regulace reklamy v § 20
48

 s názvem omezení reklamy. Toto ustanovení 

bylo následně novelizováno zákonem č. 217/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon  

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž došlo k vypuštění odstavce 2. Nakonec 

ustanovení § 20 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele bylo zrušeno § 9 odst. 2 zákona  

o regulaci reklamy. 

V aktuálně platném znění zákona je výkon dozoru v oblasti regulace reklamy, která  

je nekalou obchodní praktikou, odkázán na zákon o regulaci reklamy. Příloha 1 zákona 

stanoví, jaké reklamy jsou považovány za klamavou obchodní praktiku, jedná se o vábivou 

reklamu
49

 a reklamu propagovanou ve sdělovacích prostředcích takovým způsobem,  

kdy si spotřebitel nemusí uvědomit, že se o reklamu jedná
50

. Příloha 2 zákona stanoví,  

že za agresivní obchodní praktiku se považuje, pokud podnikatel prostřednictvím reklamy 

přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby k jejich koupi 

přesvědčily dospělou osobu. 

                                                 
47

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Schválen dne 16. 12. 1992, platný a účinný  

od 31. 12. 1992. Uveřejněno v č. 130/1992 Sbírky zákonů na straně 3811. 
48

 (1) Reklama, včetně inzerce určené pro spotřebitele, nesmí obsahovat: 

a) cokoliv, co by uráželo národnostní nebo náboženské cítění, 

b) cokoliv, co by ohrožovalo mravnost, zejména vulgárnosti, 

c) propagaci násilí, 

d) propagaci výrobků prokazatelně škodlivých životu nebo zdraví, aniž by byla škodlivost  

v reklamě zřetelně uvedena, 

e) propagaci výrobků jako zdraví prospěšných, pokud to není z odborného hlediska 

prokázáno nebo všeobecně přijímáno. 

(2) Reklama tabákových výrobků se zakazuje. 
49

 Příloha č. 1 písm. d) zákona o regulaci reklamy. 
50

 Příloha č. 1 písm. j) zákona o regulaci reklamy. 
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2.1.1.4 Trestní zákoník 

Cílem této kapitoly je poukázat na vybraná ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku (dále jen „Trestní zákoník“), která jsou ve vztahu k reklamě a některým druhům  

její regulace.  

Dle hlavy VI zvláštní části s názvem trestné činy hospodářské, díl 3 trestné činy  

proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou § 248
51

 porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže je sankciované porušením předpisů o nekalé 

soutěži. Výkladová ustanovení § 138 trestního zákoníku stanoví, že újmou většího rozsahu se rozumí 

částka nejméně 50 000 Kč. 

Zákonodárce přistoupil k ochraně trestněprávní i v oblasti hospodářské činnosti a nekalé 

soutěže. „Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku k hlavě VI souhrnně uvádí, že trestné činy 

hospodářské tvoří významnou součást trestního zákoníku i v demokratické společnosti, 

založené, pokud jde o ekonomiku, na tržním hospodářství, neboť je třeba zajistit adekvátní 

trestněprávní ochranu ekonomiky před trestnou činností, a tím i ochranu nového 

hospodářského mechanismu a systému ekonomických vztahů.“
52

Zařazením hospodářských 

trestných činů a zejména postihování předpisů o nekalé soutěži, lze považovat za vhodný 

postup, přestože trestněprávní represi je nutné chápat jako ultima ratio. 

 Nelze-li posoudit daný skutek pachatele jako trestný čin porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku, lze uvažovat o právní kvalifikaci trestných 

činů proti průmyslovým právům a proti autorskému právu ustanovení § 268 až § 271 trestního 

zákoníku. Za příklad je možné uvést § 268 odst. 1 trestního zákoníku porušení práv 

k ochranné známce a jiným označením. „Zásah do práva k ochranné známce zde přitom 

                                                 
51

 (1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži 

dopustí 

 a) klamavé reklamy, 

 b) klamavého označování zboží a služeb, 

 c) vyvolávání nebezpečí záměny, 

 d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 

 e) podplácení, 

 f) zlehčování, 

 g) srovnávací reklamy, 

 h) porušování obchodního tajemství, nebo 

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, 

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě 

nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
52

 NETT, Alexander. Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě 

ultima ratio. Bulletin advokacie. 2009, číslo 10, s. 77. 
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nastává bez jakékoli úpravy originální ochranné známky, která je neoprávněně použita  

ve své původní podobě. Pokud by tedy pachatel bez dodatečné úpravy ochranné známky 

protiprávně nabízel k prodeji léčiva určitého výrobce, přičemž pro tento druh léčiva existuje 

registrovaná ochranná známka jiného, mohl by za splnění dalších podmínek naplnit 

skutkovou podstatu citovaného trestného činu v uvedené první alternativě.“
53

 

Trestněprávní ochrana by měla být v poměru komplementarity k mimotrestní úpravě, 

pomocná úloha trestní represe se má uplatňovat za situace, jestliže mimotresněprávní 

prostředky nepostačují k ochraně zákonem chráněných objektů před útoky pachatelů. 

V trestním zákoníku je možné nalézt i další stanovení základních hranic pro reklamu. Jedná  

se zejména o skutky, které mohou být šířeny skrze komunikační prostředky ve formě reklamy, 

například zákaz šíření dětské pornografie
54

, šíření poplašné zprávy
55

 a další. 

2.1.2 Soukromoprávní regulace reklamy 

Soukromoprávní metoda regulace se vyznačuje zejména dispozitivnostní právních 

norem a smluvní autonomií právních subjektu. Tato regulace neslouží k ochraně společnosti, 

ale individuálních zájmů, což vyplývá ze zásady vigilantibus iura scripta sunt
56

.  

Čl. 36 Listiny
57

 zakotvuje nárok na právní ochranu. Každý si má střežit svá práva, přičemž  

při porušení práv je na individuálním posouzení jak a jakým způsobem bude každý svá práva 

zákonným způsobem bránit. 

Reklamní činnost je způsobilá neoprávněně zasáhnout do hospodářské soutěže  

či vztahů duševního vlastnictví a ochrany osobnosti.  

                                                 
53

 CIBULKA, Karel. K trestným činům spáchaným při protiprávním nakládání s léčivy. 

Trestněprávní revue 9/2009, s. 270. 
54

 § 191 trestního zákoníku šíření pornografie: Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí 

veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, 

počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku,  

nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
55

 § 357 trestního zákoníku šíření poplašné zprávy: Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného 

znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která  

je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
56

 Zákony jsou psány pro bdělé, respektive zákony jsou psány pro ty, kteří dbají o svá práva. 
57

 Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu  

a ve stanovených případech u jiného orgánu. 
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2.1.2.1 Obchodní zákoník 

Právní úprava § 44 a následující obchodního zákoníku není jen úpravou nekalé soutěže, 

ale základním soukromoprávním předpisem regulující oblast reklamy. Obchodní zákoník 

neobsahuje definici reklamy, pouze tento pojem definuje skrze reklamu klamavou  

a srovnávací. Ovšem důležité ustanovení je § 44 obchodního zákoníku tzv. generální 

klauzule, neboť pod tento pojem lze podřadit mnohá jednání, která lze naplnit 

prostřednictvím reklamy.  

V následujících kapitolách bude pojednáno okrajově o generální klauzuli, klamavé 

reklamě a srovnávací reklamě. Přestože každá tato kapitola je hodna samostatné diplomové 

práce, je potřeba je zmínit, alespoň pro získání celkového náhledu na problematiku 

soukromoprávní regulace reklamy. 

2.1.2.1.1 Generální klauzule nekalé soutěže 

Generální klauzule stanoví základní kritéria pro posouzení, zda určité jednání  

je či není daným skutkem v tomto případě nekalou soutěží. Generální klauzule jsou zpravidla 

doplněny exemplativním výčet zvláštních skutkových podstat, v tomto případě  

jej nalezneme v § 44 odst. 2 obchodního zákoníku, taxativní výčet by nemohl být natolik 

vyčerpávající, aby pokryl veškeré varianty nekalosoutěžních jednání v hospodářské  

a obchodní činnosti soutěžitelů. P. Hajn se k této problematice výstižně vyjádřil následovně: 

„S pomocí takových norem (označovaných jako generální klauzule či otevřené právní 

koncepty) lze postihnout i počínání, které bývá projevem „perverzní tvořivosti“. Jedná  

se o asociálně nápadité (a ve své konkrétnosti mnohdy nepředvídatelné) postupy těch,  

kdo chtějí získávat výhody bez zvláštního úsilí na úkor druhých.“
58

 

Ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku je obecné povahy a je základním 

ustanovením o nekalé soutěži generální klauzulí. Je nutné ovšem upozornit na novelizaci 

obchodního zákoníku zákonem č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
59

. Aktuální znění § 44 odst. 1 obchodního 

zákoníku zní následovně: „Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži  

nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé 

přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž 

                                                 
58

 HAJN, Petr. Jak interpretovat dobré mravy soutěže. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory 

komerčních právníků ČR. 1993, roč. 2, č. 2, s. 1-4. 
59

 Zákon schválen dne 21. 4. 2010, platný od 21. 5. 2010, účinný od 1. 7. 2010. Uveřejněn  

v č. 54/2010 Sbírky zákonů na straně 1970. 
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 se zakazuje.“ Důvodem této novely je: „komplexní reakce na stále se zvyšující počet obětí  

tzv. katalogových podvodů, kdy s využitím komplexu právně velmi pečlivě připravených 

lstivých praktik a úskočného jednání zaměřeného primárně na hromadné a systémové uvádění 

hospodářských subjektů v omyl, dochází k nezamýšleným registracím v katalozích pochybné 

úrovně za cenu, která mnohonásobně převyšuje cenu obvyklou za služby obdobného 

charakteru a z jejichž podstaty přitom zřetelně vyplývá, že by je nikdo průměrně rozumný 

nikdy nemohl vědomě uzavřít.“
60

  

Mezi oběťmi, respektive poškozenými subjekty, katalogových podvodů se objevily  

i veřejné instituce např. Nejvyšší správní soud, některé okresní soudy, Policejní prezídium, 

mnohá města a obce, krajské úřady, školy či nemocnice. Otázkou tedy bylo, jak posuzovat 

tyto veřejné instituce a zda mají právo na ochranu proti nekalé soutěži, respektive  

jestli se veřejné instituce dají považovat za jiné soutěžitele či spotřebitele. Obchodní zákoník 

definici spotřebitele neobsahuje. „Lze uvažovat o možnosti použití obecného předpisu  

(podle ustanovení § 1 odst. 2 obch. zák. "nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení 

obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského"), jímž je ve vztahu  

k obchodnímu zákoníku občanský zákoník. V ustanoveních § 52 a násl. občanského zákoníku  

(dále též obč. zák.) jsou upraveny spotřebitelské smlouvy. Z ustanovení § 52 odst. 3 obč. zák. 

vyplývá, že "spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci  

své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti". Rozborem uvedeného ustanovení lze zjistit,  

že spotřebitelem tedy může být jakákoliv osoba - fyzická i právnická, která bude uzavírat 

spotřebitelské smlouvy. Spotřebitelskými smlouvami jsou podle § 52 odst. 1 smlouvy kupní, 

smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé občanského zákoníku,  

pokud jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.“
61

  

Tato novela může naznačovat, že rozšiřuje okruh chráněných subjektů, ovšem samotný 

pojem „zákazník“ se nejeví obecnějším pojmem než široce pojatý a poměrně přesně 

vymezený pojem „spotřebitele“, což bylo potvrzeno rozhodovací praxí soudů. Taktéž pojem 

hospodářská soutěž je judikaturou vykládán široce. Je tedy otázkou, zda zavedení těchto dvou 

nových pojmů je přínosné a koncepční. Ovšem jedním z argumentů zákonodárce  

je doporučení Evropského parlamentu: „Navrhovaná právní úprava je jednou z doporučených 

                                                 
60

 Důvodová zpráva k zákonu č. 152/2010 Sb., změna obchodního zákoníku ze dne 8. 12. 2009. 
61

 VEČERKOVÁ, Eva. Postavení soutěžitele a spotřebitele v nekalé soutěži. Právní fórum, 2005. 

roč. 2005, č. 5, s. 196. 
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legislativních reakcí na tento problém
62

 ve Zprávě Evropského parlamentu (A6-0446/2008)  

ze dne 13. 11. 2008, která byla přijata výraznou většinou europoslanců dne 16.12.2008.“
63

 

Při posuzování zda jde o nekalou soutěž, je potřeba zjistit, jsou-li kumulativně splněna 

základní kritéria: 

1) musí jít o jednání v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku 

2) jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže 

3) jednání musí být objektivně s to přivodit újmu soutěžitelům, spotřebitelům  

nebo dalším zákazníkům. 

Věta druhá § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, to že nekalá soutěž se zakazuje, stanoví 

protiprávnost takového jednání a možnost uplatnění sankčních opatření uvedených  

v § 53 obchodního zákoníku. Tedy jednání v rozporu s generální klauzulí či jednání vytčená 

ve zvláštních skutkových podstatách, jsou koncipována jako civilní delikty, jde o delikty 

ohrožovací
64

. 

Ad 1) Jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku je vykládán 

judikaturou velice široce. Podmínkou je jednání v rámci soutěžního vztahu, přičemž soutěžní 

vztah není omezen pouze na podnikatelské subjekty, tedy vymezovat vztah soutěže, popřípadě 

soutěžitelů pouze vůči přímým subjektům by nebylo správné. Ve vztahu soutěže se mohou 

vyskytnout všechny subjekty, které působí v podobných, nebo vzájemně substituovatelných 

oborech nebo hospodářských činnostech, takovými subjekty mohou být obecně prospěšné 

společnosti, obce či nadace. Přestože tyto instituce zpravidla nebudou konkurencí 

podnikatelů, účastní se hospodářské soutěže a hospodářského styku a ovlivňují ho.  

„Důležité je vždy zjistit, zda v konkrétním případě jde skutečně o soutěžní vztah, protože 

pokud tomu tak není, nelze jednání, byť jakkoli nepatřičné, postihovat podle ustanovení tohoto 

zákona.“
65

 Generální klauzule nepodmiňuje zákaz nekalosoutěžního jednání subjektivním 

znakem ve formě zavinění. 

Ad 2) Pojem dobré mravy soutěže jsou poměrně neurčité. Dobré mravy soutěže 

judikatura odlišuje poměrně důsledně od dobrých mravů vůbec a snaží se je svázat s principy 

poctivého hospodářského a obchodního styku. Důvodem tohoto oddělení je prostředí,  

                                                 
62

 Problematika katalogových podvodů. 
63

 Důvodová zpráva k zákonu č. 152/2010 Sb., změna obchodního zákoníku ze dne 8. 12. 2009.  
64

 V případě deliktů ohrožovacích je možné domáhat se nápravy ještě před vznikem újmy, postačí 

hrozba takové újmy.  
65

 ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Obchodní zákoník – Komentář. 11 vyd. Praha : Nakladatelství  

C. H. Beck, 2006, s. 157. ISBN 80-7179-487-2. 
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ve kterém k takovému jednání dochází, konkurenční boj v rámci hospodářské soutěže 

vykazuje větší známky agresivity než by bylo přípustné pro jednání v rámci společnosti. 

Poměrně výstižné přirovnání nalezneme v odborné stati P. Hajna: „Dobré mravy soutěže 

zahrnují jak úmyslný faul, tak postavení mimo hru, do něhož se lze dostat neúmyslně pouhou – 

mravně navrženou – ztrátou orientace.“
66

 Sám rozpor s dobrými mravy není otázkou 

skutkovou, ale právní.  Mezi zjištění skutková patří obsah jednání, které se vytýká pro rozpor 

s dobrými mravy soutěže, a dále i zjištění názorů obchodních kruhů i veřejnosti na takové 

jednání. Samotné posouzení, výklad a následná aplikace právního předpisu patří výlučně  

mezi právní otázky. 

Ad 3)  Condicio sine qua non je, aby jednání bylo způsobilé přivodit jiným 

soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům újmu. „Původním jevem každé soutěže 

je vznik újmy. Boj o zákazníka přináší pravidelné situace, kdy úspěchu jednoho odpovídá 

neúspěch (újma) ostatních. Pokud by právo zakazovalo způsobit jakoukoli újmu, přestala  

by existovat volná soutěž. Pod výrazem „újma“ je třeba chápat v souvislosti s jednáním 

v hospodářské soutěži pouze takové druhy ztrát, které byly způsobeny zneužitím účasti 

v soutěži, nekalým soutěžním jednáním, případně nedovoleným omezováním hospodářské 

soutěže.“
67

 Újma je pojmem širší než škoda, tedy zahrnuje i újmu imateriální, čemuž 

odpovídají i specifické reparační nástroje.  

Naopak právní regulace nemůže sloužit k narušení soutěžního chování či se snažit 

získat neoprávněný prospěch některého ze soutěžitelů. Regulace reklamy je tu od toho, 

aby stanovila takové podmínky, aby byly potřeby soutěžitelů a spotřebitelů vyváženy. 

2.1.2.1.2 Klamavá reklama 

Klamavá reklama je jednou z konkrétních skutkových podstat nekalé soutěže.  

Právní úprava chrání před klamavými soutěžními praktikami v reklamě, které jsou v rozporu 

s dobrými mravy soutěže a mohly by přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům  

nebo jiným zákazníkům.   

Obchodní zákoník § 45 odst. 1obchodního zákoníku
68

 definuje klamavou reklamu. 

Zákon vytyčením této relativně úzké specifické podstaty jako samostatné neomezuje  
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 HAJN, Petr. Jak interpretovat dobré mravy soutěže. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory 

komerčních právníků ČR. 1993, roč. 2, č. 2, s. 1-4. 
67

 VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Brno : Masarykova univerzita, 

2005. s. 138. 
68

 Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, 

které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské 
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ani nevylučuje postih reklamy, která je z hlediska soutěže nepatřičná. Ustanovení § 45 odst. 3 

obchodního zákoníku
69

 upřesňuje pojem klamavý údaj, jež nemusí být vždy pouze 

nepravdivý, ale za klamavý údaj se dá považovat v určitých situacích i údaj pravdivý.  

Význam ustanovení o klamavé reklamě je nejen v rovině interpretační, ale je svým 

způsobem informativní, neboť upozorňuje vydavatele reklamy, že mohou být pasivně 

legitimováni ve vztahu ke skutkové podstatě klamavé reklamy, přestože za pravdivost 

reklamy odpovídají zadavatelé reklamy. „Význam to má zejména z hlediska zákona  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb., který výslovně stanoví  

(§ 48 odst. 5), že za pravdivost reklamy odpovídá zadavatel, a nelze-li jej zjistit, odpovídá 

provozovatel vysílání, a z tiskového zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech  

při vydávání periodického tisku, v novelizovaném znění, který v § 5 stanoví, že vydavatel 

podle tohoto zákona neodpovídá – s výjimkou vlastní reklamy a propagace – za pravdivost 

údajů obsažených v reklamě a inzerci uveřejněné v jeho publikacích, což ovšem nevylučuje 

jeho odpovědnost podle zvláštních právních předpisů. Souběh s odpovědností vydavatele 

podle ustanovení o nekalé soutěži není tedy zmíněným zákonem vyloučen, naopak na možnost 

aplikace příslušných ustanovení obchodního zákoníku zmíněného ustanovení výslovně 

odkazuje v poznámce pod čarou.“
70

 

2.1.2.1.3 Srovnávací reklama 

Srovnávací reklama je jednou z konkrétních skutkových podstat nekalé soutěže. 

Definici srovnávací reklamy nalezneme v § 50a odst. 1 obchodního zákoníku
71

.  

Toto ustanovení bylo začleněno do obchodního zákoníku zákonem č. 370/2000 Sb.
72

,  

                                                                                                                                                         
soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších 

zákazníků. 
69

 Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem,  

za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. 
70

 ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Obchodní zákoník – Komentář. 11. vyd. Praha : Nakladatelství  

C. H. Beck, 2006, 175-177 s. ISBN 80-7179-487-2.  
71

 Srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného 

soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. 
72

 Plný název zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),  

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl schválen 14.9.2000, 

platný od 25.10.2000, účinný od 1.1.2001. Uveřejněno v č. 100/2000 Sbírky zákonů na straně 4698. 
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kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
73

 v reakci na nutnost harmonizace 

českého práva s právem komunitárním, přístup členských států k právní úpravě srovnávací 

reklamy byl značně divergentní.  

Srovnávací reklama není jako taková zakázaná, přestože § 44 odst. 2 písm. g) 

obchodního zákoníku poměrně nepřesně stanoví, že srovnávací reklama je nekalou soutěží.  

Ovšem současně zákon uvádí taxativní podmínky, kdy povolena být může, upřesněno  

v § 50a odst. 2 obchodního zákoníku. Srovnávací reklama přitom nemusí nikoho  

ani nic srovnávat, nelze tedy ji považovat za klasickou komparativní reklamu.  

Obsah reklamního sdělení zákon blíže neupravuje.  

V rámci právní úpravy není přesná hranice mezi srovnávací reklamou dovolenou  

a nepřípustnou. Lepšího a přesnějšího vymezení by bylo možné dosáhnout tak,  

že před slovní spojení „srovnávací reklama“, bylo předřazeno slovo „nedovolená“  

či „nepřípustná“.
74

 Ovšem důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb. uvádí, že ustanovení  

§ 50a obchodního zákoníku je doslovnou kopií příslušných článků směrnice. Účelem novely 

nebylo srovnávací reklamu zakázat, ale pouze sjednotit podmínky přípustné srovnávací 

reklamy a proto byla zachována i komunitární terminologie a stejné slovní obraty v textu. 

2.1.2.1.4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži 

V souladu s § 53 obchodního zákoníku, se osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží 

porušena nebo ohrožena, amohou proti rušiteli či rušitelům domáhat: 

- zdržení se určitého jednání a odstranění závadného stavu, uplatňuje se žalobou, 

viz § 80 písm. b) občanského soudního řádu, zdržovací nároky mají preventivní 

povahu, naopak nárok na odstranění závadného stavu směřuje do minulosti a týká  

se odstranění zdrojů účinků, které již nastaly, 

- poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, je nárokem na plnění za újmu nemateriální 

povahy a jedná se o nárok objektivní, 

                                                 
73

 Celým názvem zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
74

 VEČERKOVÁ, Eva. Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu. Časopis  

pro právní vědu a praxi. 2008. Ročník 16, č. 4, s. 327. ISSN 1210-9126. 
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- náhrada škody, je pouze důsledkem porušení práva a existence závadného stavu, 

proto jej nelze ztotožňovat s nárokem na odstranění závadného stavu, 

- vydání bezdůvodného obohacení, platí obdobně jako u náhrady škody. 

Uplatnění těchto sankcí však závisí výlučně na iniciativě poškozených  

nebo ohrožených soutěžitelů. Ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených 

nekalým soutěžním jednáním je příslušný krajský soud. Vedle samotných soutěžitelů, kterým 

nekalá soutěž působí újmu, se ochrany podle obchodního zákoníku mohou domáhat  

také právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů. 

2.1.2.2 Autorský zákon 

Většina druhů reklamy naplňuje zákonnou definici autorského díla dle zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně 

některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“ či „AZ“) § 2 odst. 1, neboť reklama může být 

literárním či jiným dílem umělecké činnosti, která je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti 

autora či autorů a je vyjádřena v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, 

bez ohledu na trvalost či dočasnost vnímatelné podoby, rozsah, účel a význam. Reklama tedy 

je způsobilá být předmětem autorských práv. 

Otázkou tedy je, jak postupovat, jestliže dojde k porušení práva autorského a současně 

například práva soutěžního. P. Hajn se k této problematice vyjádřil následovně: „Použije-li se 

cizí literární či umělecké dílo, příp. výkon reprodukčního umělce jako podnět pro reklamní 

tvorbu, je třeba postupovat velmi opatrně. Pouhé převedení cizího námětu bez toho, že by byl 

podstatnějším způsobem rozpracován, obohacen (sloužil pouze jako podnět pro vlastní 

tvorbu), bude nepřípustné jak z hlediska autorského práva, tak podle práva na ochranu proti 

nekalé soutěži. 

Jestliže si naopak reklamní tvorba poslouží pouhým holým nápadem, určitou situací  

ze světa kultury, aby vytvořila cosi originálního, co nejen poslouží k podpoře prodeje, 

 ale zároveň bude znamenat estetický zážitek, zábavné zpříjemnění života a bude znamenat 

"přírůstek" kultury, nelze takovou reklamu automaticky vylučovat z dosahu § 15, odst. 1 AZ. 

Aplikaci ustanovení o nekalé soutěži by pak bylo možné vyloučit na základě úvahy, že v daném 

případě převažují přínosy z šíření kulturních informací, které mají svou oporu i v Listině 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky a jejích článcích 

15, odst. 2 a § 17. 
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 Stejně jako v mnoha jiných případech autorskoprávních i soutěžněprávních sporů  

se tu uplatní tak zvané "vážení zájmů". Soud se bude muset rozhodnout, zda má položit větší 

důraz na specifické zájmy prosazované AZ či na zájmy sledované ustanoveními proti nekalé 

soutěži.“
75

 

Jako první je tedy důležité zjistit cíle dané právní ochrany, v případě že se cíle odlišují, 

je možné využít více způsobů ochrany. V případě, že se cíle ochrany shodují, je nutné 

postupovat individuálně k danému případu a uplatnit tzv. vážení zájmů a konečné rozhodnutí 

bud záviset na rozhodnutí soudu. 

2.1.2.3 Občanský zákoník 

Občanský zákoník se pojí s reklamou zejména v souvislosti s ochranou osobnosti  

dle § 11
76

 a následující ve spojení s § 12 odst. 1
77

. Z těchto ustanovení vyplývá, že fyzická 

osoba nemůže být bez svého svolení využita k reklamním účelům. Zákon ovšem také stanoví 

zákonné licence
78

, při nichž není potřeba souhlasu fyzické osoby k uveřejnění podobizny  

či jiného záznamu a tedy nedotknutelnost osoby dle občanského zákoníku narušuje. 

2.1.2.4 Nový občanský zákoník 

V této části je potřeba upozornit nad nadcházející změny v soukromoprávní úpravě.  

Od 1. ledna 2014 vchází v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Nový občanský zákoník“). Nabytím účinnosti tohoto zákoníku se zrušují mnohé 

právní předpisy
79

 z těch, které jsou podstatné pro tuto práci, jde především o občanský 

zákoník a obchodní zákoník. 

V novém občanském zákoníku nalezneme úpravu nekalé soutěže v § 2976 odst. 1
80

. 

Z tohoto ustanovení se projevil vliv novely zákona č. 152/2010 Sb., kterým se mění zákon  

                                                 
75

 HAJN, Petr. K souběhu autorského a soutěžního práva v reklamě. Právní praxe v podnikání : 

měsíčník Komory komerčních právníků ČR. 1993, roč. 1993, č. 2. 
76

 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 
77

 Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající 

se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 
78

 Mezi zákonné licence patří licence vědecká, umělecká a zpravodajská (reportážní). Osobnostní 

práva fyzických osob ustupují do pozadí a zákon upřednostňuje veřejný zájem na svobodném výkonu 

vědecké, umělecké činnosti či zpravodajské činnosti. Ovšem zákon nepřipouští zneužití zákonné licence 

k reklamním účelům. Bližší úpravu nalezneme v zákoně č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, a mnohých dalších. 
79

 Plný výčet rušených předpisů nalezneme v § 3080 nového občanského zákoníku. 
80

 Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým 

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. 
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č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dochází k sjednocení 

pojmů, je vypuštěn pojem jednání v hospodářské soutěži a zůstává jednání v hospodářském 

styku, taktéž je vypuštěn pojem spotřebitel a v ustanovení zůstává újma jiným soutěžitelům 

nebo zákazníkům. Zvláštní skutkové podstaty uvedené v § 2976 odst. 2 zůstávají 

v nezměněné podobě. K výrazným změnám v úpravě od 1. ledna 2014 tedy nedojde, kromě 

změny pojmosloví. 

2.1.3  Mimoprávní regulace reklamy 

Etická samoregulace reklamy je jedním z regulačních systémů, tento systém má ovšem 

mimoprávní základ. Jednotlivé subjekty a instituce pohybující se na reklamním trhu fungují 

vůči sobě jako samoregulátory, ovšem aby bylo dosaženo lepší a účinnější ochrany a regulace, 

mnohé subjekty a instituce se sdružují do větších samoregulujích institucí s podmínkou,  

že se podřídí vnitřně stanoveným pravidlům přísnějším, než stanoví zákon,  

a budou je dodržovat, přihlášení se k etickým hodnotám mnohé subjekty projevují 

svou společenskou zodpovědnost.  

Právní úprava se vyznačuje preventivním charakterem, založené na hrozbě sankcí. 

Využívání právní ochrany se pojí s finanční a časovou náročností. Samoregulační orgány  

se projevují nejen nízkou náročností časovou, flexibilitou reflektující změny trhu, ale v prvé 

řadě nižšími náklady, velkou nevýhodou je ovšem problematika vynutitelnosti jednotlivých 

rozhodnutí. 

Mezi etické samoregulátory reklamního trhu v prvé řadě patří Rada pro reklamu.   

2.1.3.1 Rada pro reklamu 

Rada pro reklamu byla založenu v srpnu roku 1994 devatenácti zakládajícími členy,  

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Je právnickou osobou 

s působností na území České republiky. Cílem rady je péče o etiku propagace se zaměřením 

na komerční reklamu. Oblastmi, kterými se rada nezabývá, jsou volební reklamy a reklamy 

politických stran. 

Nejvyšším orgánem Rady pro reklamu je valná hromada. Dalšími orgány  

jsou Arbitrážní komise, prezident, viceprezident, Výkonný výbor, výkonný ředitel, Dozorčí 

komise a jiné orgány. Současné složení Rady pro reklamu je Asociace českých reklamních 
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agentur a marketingové komunikace
81

, Asociace komunikačních agentur České republiky
82

, 

CET 21 spol. s r.o., Česká pojišťovna a.s., Česká televize, České sdružení pro značkové 

výrobky, Český svaz pivovarů a sladoven, Český rozhlas, ČEZ, a.s., Danone a.s., FERRERO 

ČESKÁ spol. s r.o., FTV Prima, spol. s r.o., MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o., Media 

Master, s.r.o., Nestlé Česko s.r.o., Pivovary Staropramen a.s., Plzeňský prazdroj, a.s., 

Potravinářská komora České republiky, Provident Finančial s.r.o., Regie Radio Music spol. 

s r.o., Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., SAZKA sázková kancelář, a.s., Sdružení  

pro internetovou reklamu, T-Mobile Czech Republic a.s., Unie vydavatelů.
83

  

Fyzická či právnická osoba
84

 je oprávněna předložit bezplatně radě stížnost na konkrétní 

reklamu či reklamní kampaň. Rada pro reklamu se zabývá posuzováním stížnosti na reklamu 

v tisku, zásilkových služeb, na plakátovacích plochách, v audiovizuální produkci, kinech, 

rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu. V případě že rada zjistí rozpor reklamy 

z některých z právních předpisů, odmítne projednání stížnosti a stěžovatele odkáže  

na příslušný správní nebo soudní orgán. Dále může poskytovat odborná stanoviska  

a předběžně zkoumat reklamy na základě výslovné žádosti zadavatele, agentury nebo média. 

V případě že Arbitrážní komise shledá stížnost neodůvodněnou, odmítne ji.  

V případě přijetí stížnosti vyzve Rada pro reklamu toho, kdo reklamu zadal (inzerent) nebo 

odpovědnou reklamní agenturu, aby obvykle v průběhu sedmidenní lhůty zaslal vyjádření ke 

stížnosti. Pokud se inzerent vyjádří, že stížnost považuje zcela nebo zčásti za neodůvodněnou 

a reklamu nezmění či nepozastaví, vydá rada prostřednictvím Arbitrážní komise rozhodnutí
85

,  

které zveřejní. Rada pro reklamu taktéž může prohlásit reklamu za závadnou, pokud inzerent 

reklamu nezmění nebo nepozastaví, vydá rada rozhodnutí, proti němuž je v sedmidenní lhůtě 

možné podat protest. 

Příloha č. 5   

Tabulka uvádí počet stížností Rady pro reklamu a způsoby řešení v letech 2002 až 2012. 

Počet stížností není vůbec nijak vysoký, v rámci pouhých desítek podaných podnětů,  
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 Zkratka: AČRA MK 
82

 Zkratka: AKA 
83

 Převzato z webových stránek Rady pro reklamu sekce Seznam členů. [online]. [cit. 2012-04-30]. 

Dostupné z WWW: <http://rpr.cz/cz/clenove.php> 
84

 Stěžovatelem může být soukromá osoba, společnost, státní orgán nebo Rada pro reklamu v rámci 

vlastního monitoringu. 
85

 Nejedná se ovšem o rozhodnutí dle správního řádu či jiného právního předpisu. V tomto případě  

je rozhodnutím písemné odůvodnění, zda určitá v minulosti či přítomnosti prováděná reklamní aktivita  

je či není v rozporu s Kodexem reklamy. 

http://rpr.cz/cz/clenove.php
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což s ohledem vůči celkovému výskytu reklam v průběhu roku je žalostně málo. Důvodem 

neochoty podat stížnost na reklamu je nejen neinformovanost o možnosti podání stížnosti, 

ale i laxnost v otázce snahy řešit věci, se kterými jsou soukromé osoby nespokojeny. P. Hajn 

ve svém článku na téma veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy polemizuje  

nad otázkou dvojkolejnosti regulace reklamy
86

, tedy zákonné a současně samoregulační.  

Ovšem s ohledem na počet stížností Radě pro reklamu je opravdu otázkou,  

jestli tato instituce je v dnešní době potřebná či naopak jestli by stát neměl intenzivně  

a informativně zapůsobit na občany a další instituce, aby se zajímaly o etičnost reklamy  

a svými podněty řešily svou nespokojenost s reklamou, která je obecně známá.   

2.1.3.1.1 Asociace komunikačních agentur České republiky 

AKA je organizací sdružující přední komunikační agentury, cílem je podpora 

svobodného a efektivního šíření komerční komunikace. Zastupuje Českou republiku 

v Evropské asociaci komunikačních agentur. Asociace byla založena v souladu se zákonem  

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je tedy právnickou osobou s působností na území  

České republiky. 

„AKA vznikla v roce 1992 se zaměřením na reklamní agentury (někdy také označované 

jako full service), které se v průběhu let rozšířilo o agentury specializované na media  

a nejvýznamnější disciplíny marketingových služeb: podpora prodeje (sales promotion)  

a přímý marketing (který se rozvinul v disciplínu označenou jako Řízení vztahů se zákazníky  

a používá anglickou zkratku CRM - Customers Relationship Management). Původní název 

Asociace reklamních agentur (ARA) byl proto v roce 2001 změněn na Asociace 

komunikačních agentur (AKA).“
87

 

Asociace stála u vzniku Rady pro reklamu a iniciovala přijetí Etického kodexu rady  

pro reklamu, k němuž se dodnes hlásí a vynucuje jeho dodržování všemi členskými 

agenturami. Asociace je členem Rady pro reklamu. Asociace má své stanovy, ale kromě 

stanov má i vlastní Etický kodex
88

, mimo toho, že se navíc i hlásí k etickému kodexu  

Rady pro reklamu. 

                                                 
86

 HAJN, Petr. Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace. Časopis pro právní vědu a praxi. 1998, 

roč. 1998, č. 1, s. 5-8. 
87

 Historie AKA. [online]. [cit. 2012-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.aka.cz/o_nas-

historie.php> 
88

 Dostupný z WWW: <http://www.acra-mk.cz/eticky-kodex/> 

http://www.aka.cz/o_nas-historie.php
http://www.aka.cz/o_nas-historie.php
http://www.acra-mk.cz/eticky-kodex/
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2.1.3.1.2 Sdružení pro internetovou reklamu 

Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, z.s.p.o. (dále jen „SPIR“) je profesní sdružení 

mající působnost v oblasti internetové reklamy od roku 2000. SPIR se skládá ze dvou sekcí 

reprezentující obě strany reklamního trhu a to sekci internetových médií a sekci zadavatelů 

internetové reklamy. V současnosti je členská základna tvořena celkem 59 členy
89

.  

Kromě provozování jednotného a široce respektovaného výzkumu návštěvnosti internetu 

NetMonitor
90

 a monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, poskytuje SPIR mimo jiné  

i expertní analýzy vývoje internetového trhu v České republice.  

Projekt AdMonitoring je projekt sledující výdaje do celoplošné internetové reklamy. 

Široké spektrum reklamních využití internetu je ovšem nepřeberné a proto tento projekt  

je kombinací určitých postupů: „Projekt AdMonitoring měří výkonnost především plošné  

tzv. display reklamy a stojí na třech základních zdrojích informací: na deklaracích výkonu 

zapojených médií, na  robotnickém monitoringu  nezapojených médií systémem Nettrack  

a na auditu  naměřených dat mediálními agenturami. Takto sesbíraná a vyčištěná data  

 jsou přístupná odběratelům v online aplikaci přes webové rozhraní. Zobrazená data  

lze třídit  podle různých výběrových kritérií – např. času, zadavatele, média, reklamního 

formátu  apod. Realizátorem projektu je výzkumná společnost Primetime,  která navrhla 

technologické řešení, propojila a sjednotila data  všech použitých zdrojů.“
91

 

Mezi hlavní formy sledované reklamy patří obrázková, flashová, textová  

a kombinovaná reklama. Myšlenka projektu AdMonitoring vzešla z potřeb a požadavků trhu. 

Vzešlé výstupy jsou určeny zejména marketingovým pracovníkům a mediálním plánovačům. 

Veřejné přístupy jsou rozdělené do kategorií a jsou přístupné na internetových stránkách 

SPIR
92

. 

SPIR se nejen hlásí k Etickému kodexu Rady pro reklamu, ale taktéž si vytvořila vlastí 

etické kodexy: Etický kodex přebírání a využívání cizího obsahu na internetu
93

, Etický 

                                                 
89

 Seznam členů je dostupný na webových stránkách SPIR. [online]. [cit. 2012-06-13]. Přístupný z 

WWW:  <http://www.spir.cz/clenove> 
90

 Cílem projektu je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu 

jeho návštěvníku v České republice. 
91

 Tisková zpráva SPIR. [online]. [cit. 2012-06-13]. Dostupné z WWW:  

<http://www.admonitoring.cz/tz-spir-poprve-publikuje-data-projektu-admonitoring> 
92

 Veřejné výstupy jsou dostupné z WWW:  

<http://admonitoring.mediaresearch.cz/AdMonitorOLA/public/list> 
93

 Dostupný z WWW:   

<http://www.samoregulace.cz/eticky-kodex-prebirani-zprav-na-internetu> 

http://www.spir.cz/clenove
http://www.admonitoring.cz/tz-spir-poprve-publikuje-data-projektu-admonitoring
http://admonitoring.mediaresearch.cz/AdMonitorOLA/public/list
http://www.samoregulace.cz/eticky-kodex-prebirani-zprav-na-internetu
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kodex projektu AdMonitoring – Monitoringu internetové reklamy v České republice
94

  

či Etický kodex výzkumného projektu NetMonitor
95

. 

2.1.3.2 Profesní organizace 

Zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře  

a České lékárnické komoře vznikly v zákoně zmíněné komory
96

 jako samosprávné nepolitické 

stavovské organizace, které sdružují všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané 

v seznamech vedených komorami. Komory jsou právnickými osobami.  

Mnohé jednání, zejména v oblasti etiky, není možné regulovat zákony a dozorovat 

veřejnými institucemi – takové úpravě se říká „dohled shora“. Dohled shora je nejen náročný 

na pracovní kapacity, ale i finančně a obecně je považován za ne příliš spolehlivý  

při rozsáhlosti dozorované agendy a možnosti nebezpečí korupce. Dále existuje i „kontrola 

zdola“, tedy regulaci samotným trhem, ovšem stanovení etických mezníků má ochránit 

spotřebitele a zákazníky před takovým jednáním, které trh není schopen sám regulovat.  

Mezi poslední druh kontroly existuje tzv. „horizontální profesní kontrola“ neboli „kontrola 

ze stran“. Kdo má nejlepší náhled do dané profese, než ten, kdo ji sám vykonává a má sám 

zájem na tom, aby tato profese nebyla pošpiněna neetickými a nekalými praktikami.  

Proto určité profese vytvářejí profesní sdružení a stanovují vlastní dozor a to zejména 

s ohledem na dodržování stanovených etických pravidel. 

V Etickém kodexu České lékařské komory nalezneme omezení prezentace léčiv  

a reklamy v § 2 odst. 14 až 16
97

. Česká stomatologická komora má problematiku 

předepisování léčiv a reklamy na léčivé přípravky upravenou ve Stavovském řádu § 8
98
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 Dostupný z WWW: <http://www.admonitoring.cz/sites/default/files/eticky_kodex_adm.pdf> 
95

 Dostupný z WWW:  

<http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/eticky_kodex_nm_6_2012.docx> 
96

 § 1 odst. 1: Zřizují se Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, Česká stomatologická 

komora se sídlem v Praze a Česká lékárnická komora se sídlem v Praze (dále jen "komory"). 
97

 (14) Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky, 

nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta.  

    (15) Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských témat  

na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se však vzdát individuálně cílených lékařských  

rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch.  

    (16) Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají 

propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou agitační činností, cílenou 

na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity iniciovat prostřednictvím druhých osob. 

Stavovský předpis ČLK č. 10 Etický kodex. Dostupný z WWW:  

<http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf> 
98

  (1) Stomatologům není dovoleno požadovat od výrobců nebo obchodníků odměny nebo jiné 

výhody za předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek. 

http://www.admonitoring.cz/sites/default/files/eticky_kodex_adm.pdf
http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/eticky_kodex_nm_6_2012.docx
http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf
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a § 18
99

. Etický kodex České lékárnické komory upravuje problematiku reklamy v čl. 1
100

  

a čl 11
101

. 

Komory mohou ve svých stanovách určit etické meze chování, tedy takové chování, 

které je nad míru stanovenou zákonem, a porušení jednání sankcionovat. To potvrdil  

i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 31.10.2008 7 Afs 86/2007: „II. Profesní 

komora je obecně oprávněna stanovit pravidla související s respektováním zásad profesní 

etiky nad rámec povinností, jež by jejím členům jinak vyplývaly z obecně závazných právních 

předpisů, vždy však při jejich stanovení musí respektovat zákaz dohod narušujících 

hospodářskou soutěž (zde ve formě rozhodnutí sdružení soutěžitelů) podle § 3 odst. 1 zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.“
102

 

  

                                                                                                                                                         
   (2) Předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek za účelem získání provize z jejich 

prodeje je nepřípustné. Stomatolog nesmí ordinovat za úplatu vzorky léků, které jsou mu dodány firmami 

z reklamních důvodů. 
99

 Osobní publicita zubního lékaře nebo jeho zdravotnického zařízení v médiích, jako je tisk, rozhlas, 

televize, elektronická komunikace nebo jiná média (dále jen reklama), je povolena, pokud jsou splněny 

podmínky § 17 a zároveň 

a)    charakter reklamy je oznamovací; 

b)    pojem „záruka“ nebo „zaručený“ a další významově shodné výrazy jsou v souvislosti 

s reklamou použity jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky; 

c)    jde o reklamu přímou, po stránce etické neurážející stavovskou čest; 

d)    reklama nepodněcuje k veřejným poděkováním a vychvalování ani nevyužívá třetích osob; 

e)    reklama neobsahuje agresivní prvky ani nezneužívá lidské pocity či slabosti. 

1/2009 Organizační řád České stomatologické komory (ve znění účinném od 22.5.2012). Dostupné 

z WWW: <http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=630#stavovsky> 
100

 Lékárník slouží svou činností veřejnosti, je povinen své povolání vykonávat svědomitě s využitím 

svých odborných znalostí, přistupovat ke všem pacientům se stejnou péčí, nečinit mezi nimi rozdíly  

a jejich prospěch stavět na první místo, zásadně nad své vlastní zájmy. 

H-6 Etický kodex České lékárnické komory. Dostupný z WWW:  

<http://www.lekarnici.cz/getattachment/aef42b04-8ed0-4ecc-9cf7-41ae08a42dab/H-6-Eticky-kodex-

CLnK.aspx> 
101

 Lékárník nevykonává komerční činnosti neslučitelné s důstojností profese lékárníka ani výkon 

své profese s těmito činnostmi nespojuje; v obchodních vztazích vystupuje lékárník jako čestný člověk, 

který plní své povinnosti a závazky a vystříhá se nepoctivého jednání. 

H-6 Etický kodex České lékárnické komory. Dostupný z WWW:  

<http://www.lekarnici.cz/getattachment/aef42b04-8ed0-4ecc-9cf7-41ae08a42dab/H-6-Eticky-kodex-

CLnK.aspx> 
102

 Uveřejněno pod pořadovým (publikačním) číslem: 1775/2009, In Sbírka rozh. Nejvyššího 

správního soudu. svazek 3 ročník 2009 str. 195. 

http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=630#stavovsky
http://www.lekarnici.cz/getattachment/aef42b04-8ed0-4ecc-9cf7-41ae08a42dab/H-6-Eticky-kodex-CLnK.aspx
http://www.lekarnici.cz/getattachment/aef42b04-8ed0-4ecc-9cf7-41ae08a42dab/H-6-Eticky-kodex-CLnK.aspx
http://www.lekarnici.cz/getattachment/aef42b04-8ed0-4ecc-9cf7-41ae08a42dab/H-6-Eticky-kodex-CLnK.aspx
http://www.lekarnici.cz/getattachment/aef42b04-8ed0-4ecc-9cf7-41ae08a42dab/H-6-Eticky-kodex-CLnK.aspx
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3. Léčivé přípravky 

V této kapitole budete seznámeni nejen s pojmem léčivý přípravek, ale i s pojmy 

obdobnými, protože je důležité je od sebe odlišit. V současné právní úpravě je možné se ještě 

setkat s pojmem léčivo ve smyslu léčivý přípravek, ovšem převládá snaha o terminologickou 

jednotnost. Dále budete seznámeni také s pojmy souvisejícími s léčivými přípravky či jejich 

reklamou. Jak již bylo řečeno v úvodu, tato práce se týká pouze humánních léčivých 

přípravků, proto veterinární léčivé přípravky nebudou brány v potaz.  

3.1  Základní pojmy 

V odborné literatuře se můžeme setkat s mnohými pojmy podobnými pojmu léčivý 

přípravek, které mají stejný či obdobný význam. Odlišnosti závisejí zejména na oboru, 

v němž se s daným pojmem setkáme. Ani terminologie právních předpisů není ovšem 

jednotná a důsledná. 

3.1.1 Léčivý přípravek 

Tento pojem je upraven v  zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech § 2 odst. 1
103

.  

Léčivé přípravky, jejich výzkum, výroba, příprava, distribuce, kontrola, likvidace, registrace, 

předepisování i výdej jsou předmětem zvláštní veřejnoprávní regulace. Zákon o léčivech  

i léčivé přípravky vymezuje výčtově v § 2 odst. 2 zákona o léčivech. Zákonná definice  

je pro svou obsáhlost uvedena v příloze č. 6. Pro tuto práci toto ustanovení sice není 

podstatné, ale pro utvoření komplexní představy ji přesto uvádím. 

Příloha č. 6 

Ustanovení § 2 zákona o léčivech určuje, zda výrobek je řazen mezi léčivé přípravky  

a podléhá tedy zákonným omezením a to i omezením uvedených v předpisech Evropských 

společenství, které jsou implementovány národními legislativami členských států. Ovšem 

samotné odlišení léčivých přípravků od jiných výrobků harmonizováno není a probíhá pouze 

                                                 
103

 Léčivým přípravkem se rozumí 

a) látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti 

v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo 

b) látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat  

či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím 

farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské 

diagnózy. 
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na národní úrovni. Což vede k rozvolněnému přístupu členských zemí v této problematice,  

a proto jeden výrobek může dle různých národních úprav spadat do více regulačních 

kategorií, to může znamenat omezení volného pohybu zboží v rámci Evropské unie. Případné 

spory je oprávněn řešit v posledním stupni Soudní dvůr Evropské unie. „V případě sporů  

o zařazení výrobku je poslední instancí Evropský soudní dvůr, který řeší výklad evropské 

legislativy, a jeho rozhodnutí jsou vzhledem k členství ČR v EU pro ČR závazná. Nicméně  

i Evropský soudní dvůr ve svých rozhodnutích potvrdil právo národního orgánu na takové 

rozhodování.“
104

 

Ustanovením zákona o léčivech podléhají ovšem i výrobky, které nenaplňují definici 

léčivého přípravku, ale u výrobku jsou uváděny indikace či informace o léčebných účincích  

či předcházení onemocnění. SÚKL vydal pokyn UST-30 verze 2 Základní principy 

rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků, rozlišování je podstatné  

pro určení regulačního režimu výrobku s čímž souvisí i způsob regulace reklamy takového 

výrobku. Jeden výrobek by neměl podléhat současně více regulačním režimům. Pokyn  

UST-30 verze 2 uvádí i pravidla pro posouzení „hraničních“ případů, přičemž vychází  

se ze základní premisy, že výrobek se vždy hodnotí jako celek. Jako hodnotící kritéria  

se posuzuje: 

- kvalitativní a kvantitativní složení vztažené na jednotku dávky či lékové formy, 

- navržený účel použití výrobku, 

- mechanismus účinku, 

- navržený způsob použití výrobku, včetně cesty podání, doporučené dávkování 

(zejména nejvyšší jednotlivá a denní dávka, délka užívání/používání) a případná 

omezení použití (kontraindikace), interakce, nežádoucí účinky, upozornění atd., 

- vymezení skupiny uživatelů, 

- návrh textu na obalu a informací určených pro spotřebitele, 

- informace o skutečnostech podstatných pro posouzení zdravotního rizika 

předkládaného výrobku, 

- informace o klasifikaci výrobku při uvedení na trh v jiných zemích (přednostně  

v zemích EU). 

                                                 
104

 Rezortní předpis neregistrovaný. Pokyn č. UST-30 Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Základní 

principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků. 
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Posouzení hraničního přípravku se provádí na základě žádosti předložené na formuláři 

UST-19
105

 a jedná se o správní řízení. Rozhodnutí SÚKL o tom, jestli výrobek je či není 

léčivým přípravkem, se vydává ve lhůtě 60 dnů
106

 od doručení žádosti. 

Léčivé přípravky se dělí na humánní léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky. 

Humánní léčivý přípravek je léčivý přípravek určený pro použití u lidí nebo určený k podání 

lidem a dozor nad těmito přípravky je v kompetenci SÚKL. Veterinární léčivý přípravek  

je léčivý přípravek určený pro použití u zvířat nebo určené k podání zvířatům, dozor 

vykonává Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Veterinárními léčivými 

přípravky se v této práci nezabývám. 

3.1.2 Souhrn údajů o přípravku 

V souladu s principy evropské regulace souhrn údajů o přípravku
107

 shrnuje informace, 

jež jsou podstatné pro správní používání léčivého přípravku ve formě, v jaké byly schváleny 

během registračního řízení, jak vyplývá z § 3 odst. 1 zákona o léčivech
108

. Tyto informace 

jsou určené zdravotnickým pracovníkům. Taktéž v něm nalezneme vymezení vlastností  

a podmínek používání ohraničujících informace, které jsou přípustné v reklamě na léčivé 

přípravky.  

Obsah a členění souhrnu údajů o přípravku je určen vyhláškou č. 228/2008 Sb.,  

o registraci léčivých přípravků, v příloze č. 3. Uvedené údaje stanovené touto vyhláškou jsou 

blíže specifikovány v pravidelně aktualizovaných šablonách na webových stránkách Evropské 

lékové agentury
109

. 

Reklama na humánní léčivý přípravek nesmí být v rozporu s těmito údaji  

a tato reklama musí napomáhat racionální používání objektivním představením takového 

přípravku, bez přehánění jeho vlastností. Právě pro nesoulad údajů v reklamě se souhrnem 

údajů o přípravku činí 65% udělených sankcí Státním ústavem pro kontrolu léčiv
110

.  

                                                 
105

 Formulář je možné stáhnout ze stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Odkaz na formulář: 

<http://www.sukl.eu/file/69144_1_2> 
106

 Do této lhůty se nezapočítává doba přerušení správního řízení. 
107

 Zkratka: SPC, anglicky Summary Product Content či Summary of Product Characteristics 
108

 Souhrnem údajů o přípravku se rozumí písemné shrnutí informací o léčivém přípravku, které je 

součástí rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a obsahuje informace podstatné jeho správné používání. 
109

 Bližší informace o Evropské lékové agentuře na oficiálních webových stránkách. Dostupné z  

WWW: <http://www.ema.europa.eu/ema/> 
110

 Vyplývá z Výročních zpráv SÚKL. Dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz/sukl/vyrocni-

zprava-o-cinnosti-sukl> 

http://www.sukl.eu/file/69144_1_2
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.sukl.cz/sukl/vyrocni-zprava-o-cinnosti-sukl
http://www.sukl.cz/sukl/vyrocni-zprava-o-cinnosti-sukl
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3.1.3 Příbalová informace 

Každý registrovaný léčivý přípravek musí obsahovat příbalovou informací  

dle § 4 zákona o léčivech
111

, tato povinnost je splněna, jestliže tyto informace jsou uvedeny 

přímo na obalu léčivého přípravku. Tyto informace jsou určeny koncovým uživatelům, 

v tomto případě pacientům. Vypracování příbalové informace musí být v souladu  

se souhrnem údajů o přípravku, dále musí být snadno čitelná a srozumitelná. 

Obsah a členění příbalové informace je určen vyhláškou č. 228/2008 Sb., o registraci 

léčivých přípravků, v příloze č. 4. Uvedené údaje stanovené touto vyhláškou jsou blíže 

specifikovány v pravidelně aktualizovaných šablonách na webových stránkách Evropské 

lékové agentury. 

Na obalu a v příbalové informaci léčivého přípravku, kterému byla v registračním 

řízení udělena registrace, musí být podle právních předpisů uvedeno tzv. registrační číslo. 

Zákon o léčivech stanoví v § 37 odst. 4
112

 zákaz jakýchkoliv prvků reklamního charakteru 

obsažené v příbalové informaci. 

3.1.4 Doplněk stravy 

Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin, které se od potravin určených  

pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitamínů, minerálních látek nebo jiných látek 

s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon  

o potravinách“) v § 2 písm. i)
113

 vymezuje doplněk stravy. Doplňky stravy tedy nejsou určeny 

k léčbě či prevenci onemocnění a primárně jsou určeny zdravým lidem. 

Platná právní úprava zakazuje deklarovat preventivní či léčebné vlastnosti či schopnost 

doplňku stravy vyléčit onemocnění či na takové vlastnosti odkazovat a také obsahovat tvrzení 

uvádějící nebo alespoň naznačující, že vyvážená a pestrá strava nemůže poskytnout 

dostatečné množství vitamínů nebo minerálních látek. Dále je v reklamě na doplňky stravy 

                                                 
111

 Příbalovou informací se rozumí písemná informace pro uživatele, která je součástí léčivého 

přípravku. 
112

 Příbalová informace nesmí obsahovat jakékoli prvky reklamního charakteru 
113

 Doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která  

je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo 

fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě  

v malých odměřených množstvích 
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zakázáno používat medicínské terminologie, odkazovat na nekonkrétní klinickou studii, 

tvrdit, že doplněk stravy má zvláštní vlastnosti, mají-li je i ostatní doplňky stravy.  

Doplňky stravy jsou posuzovány a schvalovány Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

Než bude uveden takový výrobek na trh, Ministerstvo zdravotnictví ČR posuzuje zdravotní 

nezávadnost. Zákon stanoví požadavky na doplňky stravy ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., kterou 

se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Mimo jiné tato vyhláška 

stanoví, že na obalu doplňku stravy je povinnost uvést následující: 

- v názvu slovo „doplněk stravy“
114

, 

- názvy vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizující výrobek, 

- číselný údaj o množství vitamínů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený  

na doporučenou denní dávku, 

- údaje o obsahu vitamínů a minerálních látek (i v procentech) doporučené denní 

dávky 

- doporučené denní dávkování a další podmínky použití, 

- varování před překročením doporučeného denního dávkování, 

- upozornění, aby výrobek byl uložen mimo dosah dětí, 

- upozornění, že doplněk stravy není náhradou pestré stravy, 

- upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahující více  

než 800 µg vitamínu A v denní dávce. 

 U některých doplňků stravy se lze stále setkat s tzv. číslem HEM, je to jednací číslo 

rozhodnutí, pod kterým byl pro daný výrobek v minulosti vydán Ministerstvem zdravotnictví 

ČR souhlas s uváděním výrobku do oběhu jako potraviny. Ministerstvem zdravotnictví  

není zkoumána ani ověřována účinnost.  

Blíže se k problematice reklamy na doplňky stravy vyjádřil i Nejvyšší správní soud: 

„Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 5d písm. d) ZRR, není rozhodné, 

zda byly v reklamě na doplněk stravy uváděny pravdivé informace o účincích užívání 

prezentovaného přípravku. Naopak rozhodným pro naplnění skutkové podstaty je,  

zda kombinace obsahu reklamního sdělení a jejího grafického zpracování může vzbuzovat 

v adresátech reklamy dojem, že prezentovaný doplněk stravy je lékem nebo přípravkem 

                                                 
114

 Tuto povinnost stanoví i zákon o regulaci reklamy v § 5d odst. 3: Reklama na doplněk 

stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy“. 
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schopným lidské choroby léčit nebo jim předcházet.“
115

 S tímto přístupem lze pouze souhlasit. 

Je nutné posuzovat reklamní sdělení komplexně jako celek a tedy hodnotit i celkový dojem 

reklamního sdělení, nikoliv vyčleňovat pouze některé části a ty hodnotit odděleně. 

Obdobně v jiném případě Nejvyšší správní soud stanovil, že „kombinace obsahu 

reklamního sdělení a jeho grafického zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy 

dojem, že prezentovaný doplněk stravy L. je lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby 

léčit nebo jim předcházet; konkrétně, zda slovní obrat „problémy s játry“ použitý v reklamě, 

je vzhledem k okolnostem, za nichž je v reklamním spotu prezentován, schopný naznačit 

vlastnosti léčby při vyléčení lidských onemocnění… Je-li v reklamě hovořeno o problémech 

s játry, je tím naznačováno, že játra nepracují správně; takové tvrzení nelze považovat  

za označení běžného fyziologického stavu… Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že výše 

uvedené slovní spojení, navíc za podmínek, za nichž bylo v reklamním spotu uvedeno 

(doporučení lékárnice používat přípravek L. při problémech s játry, mohlo naznačovat 

vlastnosti vyléčení či léčby, v daném případě jater.“
116

Celkový dojem, který reklama 

vzbuzuje, nesmí vyvolávat dojem, že doplněk stravy má vlastnosti léčivého přípravku, tímto 

by docházelo ke klamání, protože doplněk stravy neslouží k léčbě či prevenci.  

3.1.5 Potraviny 

Zákon o potravinách § 2
117

 stanoví pro účely tohoto zákona definici potraviny, zásadní 

je určení, že v případě, že daná látka je léčivem či jde o omamnou nebo psychotropní látku, 

nelze ji pokládat za potravinu. Kromě základních pojmů zákon o potravinách stanoví 

povinnosti provozovatelů potravinářských podniků informační povinnosti týkající  

se ozařování potravin, balení potravin a jejich označování, uvádění potravin do oběhu, 

požadavky na tabákové výrobky a jejich přepravu, stanovuje správní delikty a státní dozor 

v této oblasti.  

Vyjma potravin určených ke spotřebě člověkem existují i potraviny určené pro zvláštní 

výživu, tuto problematiku upravuje vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených  

                                                 
115

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 AS 48/2008 - 72. In Sbírka rozh. Nejvyššího 

správního soudu. ISSN 1214-6056 
116

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 49/2009 - 45. In Původní nebo upravené 

texty pro ASPI.  
117

 Potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo 

nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky; za potravinu podle tohoto zákona  

se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji 

spotřebiteli za účelem konzumace. 
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pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (dále jen „vyhláška o potravinách pro zvláštní 

výživu“). Pro účely vyhlášky se rozlišují potraviny určené pro zvláštní výživu na následující 

kategorie:  

- potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí
118

,  

- potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu 

kojenců a malých dětí
119

,  

- potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti
120

,  

- potraviny pro zvláštní lékařské účely,  

- potraviny bez fenylalaninu
121

,  

- potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové,  

- potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. 

Potraviny bývají často prezentovány v rozporu s právními předpisy jako „léčivé“. 

Reklama na potraviny podléhá právní regulaci zákona o regulaci reklamy v § 5d odst. 2
122

, 

která v písm. b) zakazuje v reklamě přisuzovat potravinám účinky nebo vlastnosti,  

které potraviny nevykazují a zejména § 5d odst. 2 písm. d) zákona o regulaci reklamy stanoví 

zákaz reklamy, která přisuzuje potravině vlastnosti preventivní, léčebné nebo obdobné,  

je nepřípustné i takové vlastnosti naznačovat. 

Dozor nad reklamou na potraviny provádějí krajské živnostenské úřady. 

                                                 
118

 Blíže vyhláška o potravinách pro zvláštní určení § 4 až 6. 
119

 Blíže vyhláška o potravinách pro zvláštní určení § 7 až 9 
120

 Tyto potraviny slouží jako úplná náhrada celodenní stravy anebo náhrada jednoho či více 

hlavních jídel v rámci celodenní stravy. 
121

 Celým názvem dextros-leavo fenylalanin. „Patří mezi esenciální aminokyseliny. Jedná se o látku, 

která může pomoci při psychických problémech, zlepšuje stav chronických bolestí, podporuje mentální 

aktivity (přeměnou v mediátor noradrenalin) a snižuje chuť k jídlu (zvyšováním produkce 

cholecystokininu).“ Citace [online]. [cit. 2012-09-12]. Dostupné z WWW:  

<http://www.celostnimedicina.cz/fenylalanin.htm#ixzz21TSMlBzI> 
122

 Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména 

a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, původ nebo 

vznik a způsob zpracování nebo výroby, 

b) pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje, 

c) vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti 

tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny, 

d) přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských 

onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat; to však nesmí bránit u potravin pro zvláštní lékařské 

účely uvádění informací nebo doporučení určených výhradně osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, 

výživy nebo farmacie; rovněž tak u minerální vody nesmí tato omezení bránit uvádění údajů o tom,  

že minerální voda podporuje nebo usnadňuje určité životní funkce lidského organismu, 

e) doporučováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie. 

http://www.celostnimedicina.cz/fenylalanin.htm#ixzz21TSMlBzI
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3.1.6 Homeopatické přípravky 

Úvodem je potřeba vysvětlit, co je homeopatie. Tento pojem není v právní úpravě 

definován. Nalézt srozumitelnou definici tohoto pojmu je poměrně těžké, přestože většina lidí 

má obecnou představu, co tento pojem znamená. Bohužel jednu z použitelných definicí pojmu 

homeopatie jsem nalezla na stránkách neověřené online encyklopedie, přesto ji zde uvedu: 

„Homeopatie je léčebná metoda používaná zejména v alternativní medicíně. Je založená  

na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip 

totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce  

u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip 

minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Účinnost metody ani fungování jejích 

principů však nebyly spolehlivě vědecky prokázány a je přijímána kontroverzně.“
123

 

I když dle současného vědeckého výzkumu nebyla prokázána účinnost homeopatických 

přípravků, zákon o léčivech je řadí mezi léčivé přípravky v § 2 odst. 2 písm. g)
124

.  

Na homeopatické přípravky se tedy vztahují ustanovení o regulaci reklamy analogicky  

jako pro léčivé přípravky, pokud zákon nestanoví jinak. 

Řízení o registraci homeopatických přípravcích je prováděno v tzv. zjednodušeném 

postupu registrace, což stanoví zákon o léčivech § 28 odst. 1
125

. Registrace humánních 

homeopatických přípravků je tedy založena na zásadách, kdy se neprovádí hodnocení 

účinnosti a na požadavku jednoznačného deklarování na obalu a v příbalové informaci  

o tom, že léčebné indikace homeopatického přípravku nebyly schváleny. 

                                                 
123

 Homeopatie [online], [cit. 16. 5. 2012], Wikipedie. Dostupné z WWW:  

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Homeopatie> 
124

 Léčivým přípravkem se rozumí homeopatické přípravky zhotovené ze základních 

homeopatických látek podle homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem nebo, 

není-li v něm uveden, lékopisem úředně používaným v současné době alespoň v jednom členském státě 

Evropské unie (dále jen "členský stát"); homeopatický přípravek se považuje za léčivý přípravek, i když 

nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným 

léčivým účinkem, 
125

 Zjednodušenému postupu registrace, v rámci kterého se nevyžaduje důkaz léčebné účinnosti, 

podléhají pouze humánní homeopatické přípravky splňující následující podmínky 

a) jsou podávány ústy nebo zevně, 

b) v označení na obalu humánního homeopatického přípravku ani v jakékoli informaci,  

která se ho týká, není uvedena léčebná indikace, 

c) ředěním lze zaručit bezpečnost humánního homeopatického přípravku; prováděcí právní předpis 

stanoví postup pro ředění humánního homeopatického přípravku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_medic%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homeopatie
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3.2 Druhy léčivých přípravků 

Léčivé přípravky můžeme dělit dle různých kritérií, např. podle obsažených látek, 

formy užití, indikace. Do dělících kategorií náleží i určení způsobu výdeje léčivého přípravku, 

ovšem nadřazené kritérium v tomto případě je to, zda je léčivý přípravek registrován  

či není registrován.  

3.2.1 Neregistrované léčivé přípravky 

Neregistrované léčivé přípravky lze poskytnout v rámci zdravotní péče v těchto 

specifických případech: 

a) jsou-li splněny podmínky vymezené ustanovením § 8 odst. 3 zákona o léčivech, 

1. není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek 

odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností,  

který je registrován, 

2. jde o léčivý přípravek již v zahraničí registrovaný, 

3. takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a 

4. nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus 

b) jde-li o přípravky, pro které byl schválen specifický léčebný program Ministerstem 

zdravotnictví
126

, 

c) ve výjimečných případech v zájmu ochrany veřejného zdraví
127

. 

Využití neregistrovaného léčivého přípravku je možný za výjimečné situace  

a jeho použití je podmíněno poměrně striktními podmínkami.  

3.2.2 Registrované léčivé přípravky 

Registrace je zákonem stanovený proces, jehož účelem je minimalizace 

předvídatelných rizik spojených s uvedením léčivého přípravku na trh. Součástí registračních 

procesů je hodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky právních předpisů  

a současných vědeckých poznatků. Postup registrace léčivých přípravků je upraven vyhláškou 

č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků. 

                                                 
126

 Blíže § 49 zákona o léčivech. 
127

 Blíže § 8 odst. 6 zákona o léčivech. 
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Léčivé přípravky je přípustné registrovat samostatně pro konkrétní stát nebo naopak  

pro více států současně. Pokud je registrace platná v jednom státě nazývá se proces registrace 

národní procedurou, tento postup je méně využíván. Obvyklejší je procedura vzájemného 

uznávání, kdy registrace proběhla již v jednom členském státu, tuto registrace je možné 

uplatnit i pro další členské státy. Procedura decentralizovaná je určena pro registraci léčiv, 

které nejsou registrovány v žádném členském státě, a registrace se týká více členských států 

současně. Centralizovaná procedura je povinná pro biotechnologicky připravené přípravky
128

, 

nové léčivé látky pro indikaci AIDS, onkologická onemocnění, diabetes, neurodegenerativní 

onemocnění a pro přípravky k léčbě velmi vzácných onemocnění, které se týkají pouze 

omezeného počtu pacientů.
129

  

Registrované léčivé přípravky lze dělit dle různých kritérií, v této kapitole jsem zvolila 

jako kritérium omezení výdeje léčivých přípravků, tedy zda je léčivý přípravek vázán  

na lékařský předpis, či je vydáván bez lékařského předpisu ovšem s omezením,  

či zda jde o léčivý přípravek, který není vázán na lékařský předpis. 

3.2.2.1 Léčivé přípravky vázané na lékařský předpis 

Do kategorie léčivé přípravky vázané na lékařský předpis náleží léčivé přípravky, 

v případě, že splňují některou z níže uvedených podmínek: 

a) mohou i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí, jsou-

li použity bez lékařského dohledu, 

b) jsou často a ve velmi širokém rozsahu používány nesprávně a v důsledku  

toho mohou představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí pro lidské zdraví, 

c) obsahují látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky 

vyžadují další sledování,  

d) jsou určeny k parenterálnímu podání
130

. 

 

                                                 
128

 Dle definice European Medicinal Agency jsou biotechnologicky připravená léčiva jsou substance 

připravené rekombinací DNA technologií, krevní a plasmatické deriváty a imunologika (vakcíny  

a alergeny). 
129

 Převzato ze stránek SÚKL, Encyklopedie SÚKL, Jaké jsou typy registrací v ČR? [online].  

[cit. 2012-05-03]. Dostupné z WWW: <http://www.olecich.cz/encyklopedie/jake-jsou-typy-registraci-v-cr> 
130

 Jedná se o podání léku injekčně v roztoku. Aplikuje se nitrožilně, nitrosvalově nebo podkožně. 

Toto podání léku se uplatňuje v případě, že se lék nevstřebává střevní nebo žaludeční sliznicí nebo,  

že je v žaludku či ve střevě znehodnocen. Předností je okamžitý účinek léku. 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/jake-jsou-typy-registraci-v-cr
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Léčivé přípravky vázané na předpis jsou obecně určeny k léčbě závažnějších 

onemocnění, tyto přípravky mají vyšší toxicitu a obtížněji srozumitelný profil rizik a přínosů. 

Nadměrná a příliš častá konzumace léčiv vázaných na lékařský předpis znamená i komplikace 

zdravotní a účelem reklamy je v prvé řadě zvýšit prodejnost.  

3.2.2.2 Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu s omezením 

Dle § 39 odst. 3 zákona o léčivech stanoví, co je léčivý přípravek vydávaný  

bez lékařského předpisu s omezením. Je to takový léčivý přípravek, který nesplňuje kritéria 

pro léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis a zároveň přímo nebo nepřímo 

představuje nebezpečí pro zdraví lidí, neboť je často a v širokém rozsahu používán 

nesprávně nebo jeho správné použití předpokládá nezbytně odbornou poradu s farmaceutem. 

Takový léčivý přípravek lze vydat pouze osobě, které je určen s tím, že farmaceut je povinen 

vést dokumentaci o jeho výdeji v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.  

Výdej těchto léků je možný pouze v lékárnách. Omezujícími kritérii může být 

stanovena věková hranice, množství balení poskytnutých v rámci jednoho výdeje, zákaz 

zásilkového (internetového) výdeje apod. Dalším omezením je vydávání takového léčivého 

přípravku pouze osobě, které je určen a lékárna je povinna vést dokumentaci i o jeho výdeji 

v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.
131

 

Institut léčivého přípravku vydávaného bez lékařského předpisu s omezením jako nové 

kategorie léčivého přípravku se v české právní úpravě objevil k 1. lednu 2009. Tato nová 

kategorie má v praxi zlepšit dostupnost léčiv pro pacienty a zároveň zaručit vyšší kvalitu  

při výdeji léčivých přípravků. Přesné určení léčivých přípravků, které do této kategorie patří, 

stanoví SÚKL.
132
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 Převzato ze stránek SÚKL, Encyklopedie SÚKL, Proč jsou některé přípravky volně prodejné  

a jiné na recept. [online]. [cit. 2012-05-06]. Dostupné z WWW:  

<http://www.olecich.cz/encyklopedie/proc-jsou-nektere-pripravky-volne-prodejne-a-jine-na-recept> 
132

 CHUDOBA, Lubomír. Výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením.  

In: Zdravotnické noviny [online]. [cit. 2012-03-09]. Dostupné z WWW:  

<http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vydej-lecivych-pripravku-bez-

lekarskeho-predpisu-s-omezenim-362984> 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/proc-jsou-nektere-pripravky-volne-prodejne-a-jine-na-recept
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vydej-lecivych-pripravku-bez-lekarskeho-predpisu-s-omezenim-362984
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vydej-lecivych-pripravku-bez-lekarskeho-predpisu-s-omezenim-362984
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3.2.2.3 Léčivé přípravky, které nejsou vázány na recept, tzv. volně prodejné 

Jestliže léčivých přípravek nesplňuje kritéria § 39 odst. 2 a 3 zákona o léčivech,  

lze je vydávat bez lékařského předpisu. Do této skupiny patří léky, které mají nízkou toxicitu  

i nízké riziko závažných nežádoucích účinků, které mohou být používány u onemocnění,  

která si pacient dokáže diagnostikovat sám a riziko ohrožení zdraví je při nesprávném užívání 

přípravku nízké a jejichž užívání by nemělo zakrývat příznaky závažnějšího onemocnění, 

které pacient nerozpozná, a nevyhledá tak včas lékaře. Prodej a výdej těchto léčivých 

přípravků je umožněn v lékárnách nebo skrze zásilkový prodej prostřednictvím internetové 

stránky kamenné lékárny. Léčivý přípravky ze skupiny vyhrazených léčiv je možné prodávat 

a i mimo prostory lékáren u tzv. prodejců vyhrazených léčiv.
133
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 Převzato ze stránek SÚKL, Encyklopedie SÚKL, Proč jsou některé přípravky volně prodejné  

a jiné na recept. [online]. [cit. 2012-05-13].  Dostupné z WWW:  

http://www.olecich.cz/encyklopedie/proc-jsou-nektere-pripravky-volne-prodejne-a-jine-na-recept 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/proc-jsou-nektere-pripravky-volne-prodejne-a-jine-na-recept
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4. Právní aspekty regulace reklamy na léčivé 

přípravky 

Právní normy regulující hospodářskou soutěž v moderních vyspělých státech bývají 

doplněny zvláštní úpravou pro určité druhy zboží. Mezi tyto druhy zboží vyžadující zvláštní 

zřetel a tedy i přísnější úpravu, patří i léčivé přípravky, neboť adherence pacientů k reklamě 

obecně a zvláště v oblasti věnované léčivým přípravkům je hodna zvláštního zřetele. Právní 

úprava vymezuje nejen negativní vymezení, spočívající v regulaci a stanovení zákazů,  

ale i pozitivní požadavky, které musí reklama na léčivé přípravky splňovat. 

Jedna ze základních podmínek reklamy na léčivé přípravky stanoví, že předmětem 

reklamy může být pouze léčivý přípravek registrovaný
134

 dle zákona o léčivech  

nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 726/2004. Z čehož a contrario vyplývá,  

že je bez výjimky zakázána reklama na neregistrované léčivé přípravky, na léčivé přípravky, 

jejichž registrace teprve probíhá a na přípravky, které jsou používány ve specifickém 

léčebném programu. Reklama na léčivé přípravky dále musí splňovat všechny požadavky, 

které stanoví zákon obecně pro reklamu, zejména nesmí naplňovat skutkovou podstatu nekalé 

obchodní praktiky či skryté reklamy, nesmí se jednat o reklamu v rozporu  

s dobrými mravy
135

 atd.  

4.1 Reklama na (humánní) léčivé přípravky 

Použití pojmu humánní léčivé přípravky je rozhodný pro odlišení od pojmu léčivé 

přípravky obecně a také pojmu veterinární léčivé přípravky, neboť tyto nejsou předmětem 

zvláštní úpravy, jež se vztahuje na reklamy na humánní léčivé přípravky. 

Směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 

přípravků vykládá pojem reklama na léčivé přípravky, čímž se rozumí všechny formy 

informování, průzkumu nebo pobídek, které mají za účel podpořit předepisování, výdej, 

prodej nebo spotřebu léčivých přípravků.  

                                                 
134

 Je-li registrace na léčivý přípravek pozastavena, pohlíží se na něj jako na přípravek „dočasně“ 

neregistrovaný. Takový přípravek nelze uvádět na trh či jej jakkoliv propagovat, což zahrnuje i formu 

reklamní. 
135

 Např. rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 65/2009 – 40, převzato z rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 47/2010 – 65. In Sbírka rozh. Nejvyššího správního soudu. ISSN 

1214-6056. 
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Zejména se jedná o: 

- reklamu na léčivé přípravky určenou široké veřejnosti, 

- reklamu na léčivé přípravky určenou osobám způsobilým je předepisovat  

nebo vydávat, 

- návštěvy obchodních zástupců pro léčivé přípravky u osob způsobilých předepisovat 

léčivé přípravky, 

- dodávání vzorků, 

- poskytování pobídek pro předepisování nebo vydávání léčivých přípravků formou 

daru, nabídky nebo příslibu jakéhokoliv prospěchu nebo finanční či věcné odměny 

s výjimkou těch, jejichž skutečná hodnota je zanedbatelná, 

- sponzorování propagačních setkání, jichž se účastní osoby způsobilé předepisovat 

nebo vydávat léčivé přípravky, 

- sponzorování vědeckých kongresů, jichž se účastní osoby způsobilé předepisovat 

nebo vydávat léčivé přípravky, a zejména úhrada jejich cestovních výdajů a výdajů 

na ubytování vzniklých v této souvislosti. 

Směrnice 2001/83/ES byla implementována do zákona o regulaci reklamy § 5 odst. 1
136

. 

Toto ustanovení vymezuje pojem reklamy šířeji, než ustanovení o reklamě zákona o regulaci 

reklamy a také než ustanovení o reklamě v zákoně o provozování vysílání. 

Dále nalezneme definici pojmu reklama na humánní léčivé přípravky také v UST-27 

verze 3, jedná se o pokyn vztahující se k reklamě na humánní léčivé přípravky v působnosti 

SÚKL. 

„I. Upřesnění definic pojmů 

Reklama na humánní léčivé přípravky (dále jen „LP“) – za reklamu se podle definice  

§ 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona  

                                                 
136

 Za reklamu na humánní léčivé přípravky se považují také všechny informace, přesvědčování 

nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních 

léčivých přípravků. Jedná se zejména o 

a) návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými přípravky u osob oprávněných  

je předepisovat, dodávat nebo vydávat, 

b) dodávání vzorků humánních léčivých přípravků, 

c) podporu předepisování, výdeje a prodeje humánních léčivých přípravků pomocí daru, 

spotřebitelské soutěže a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné odměny, 

d) sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby 

humánních léčivých přípravků a navštěvovaných odborníky, 

e) sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů na cestovné a ubytování 

souvisejících s jejich účastí. 
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č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti. Podle zákona  

se za reklamu na LP považují také všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené 

k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých 

přípravků. Jedná se zejména o návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými 

přípravky u osob oprávněných je předepisovat, dodávat nebo vydávat, o dodávání vzorků LP, 

o podporu předepisování, výdeje a prodeje LP pomocí daru, spotřebitelské soutěže  

a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné odměny. 

Dále se jedná o sponzorování setkání navštěvovaných odborníky a sponzorování vědeckých 

kongresů s účastí odborníků.“
137

 

Jelikož se jedná o reklamu dle zákona o regulaci reklamy, je opět nutné zdůraznit,  

že reklama musí mít za cíl podporu podnikatelské činnosti. Může se jevit, že v případě 

reklamy na léčivé přípravky, nemůže nastat situace, kdy reklama nebude zacílena na podporu 

podnikatelské činnosti, opak je však pravdou. Klasickým případem je reklama zaměřená  

na podporu registrovaných vakcinačních akcí, přičemž v reklamě je podporováno samotné 

očkování proti dané nemoci, nikoliv očkovací vakcína dané značky.  

4.2 Historie právní úpravy reklamy na léčivé přípravky 

V této kapitole bude blíže přiblížena historie právní úpravy reklamy na léčivé přípravky 

v rámci práva Evropské unie a z pohledu vývoje české právní úpravy. Historie této úpravy  

je zejména z pohledu práva Evropské unie rozmanitá. 

4.2.1 Evropská úprava 

Nejstarší směrnice týkající se úpravy reklamy je směrnice Rady 84/450/EHS  

ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající  

se klamavé reklamy. K přijetí směrnice vedla různorodá právní úprava klamavé reklamy 

v jednotlivých členských státech a možnost reklamy přesáhnout hranice jednotlivých 

členských států, což může mít přímý vliv na vytvoření a fungování společného trhu, 

narušení evropské hospodářské soutěže a také nutnost ochrany ekonomických zájmů 
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 Pokyn č. UST-27/3 Státního ústavu pro kontrolu léčiv, uveřejněno v č. 0/2011 Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv. 
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spotřebitelů. Účelem je ochrana spotřebitele, osoby provozující obchod, živnost řemeslo  

nebo vykonávající svobodné povolení, jakož i zájmy široké veřejnosti proti klamavé reklamě 

a jejím nekalým účinkům. 

Již ve směrnici 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních  

a správních předpisů členských státu upravující provozování televizního vysílání nalézáme 

zákaz televizní reklamy na léčivé přípravky, které jsou v členských státech dostupné  

jen na lékařský předpis. 

Dne 6. října 1997 byla přijata směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/55/ES, 

kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací 

reklamu. Účelem bylo sjednocení právních a správní předpisů jednotlivých členských států 

v oblasti srovnávací reklamy. Touto směrnicí byla směrnice 84/450/EHS vložena ustanovení 

definující srovnávací reklamu, podmínky dovolené srovnávací reklamy, obecný závazek 

zajišťování ochrany zájmů spotřebitelů, soutěžitelů i celé veřejnosti přiměřenými a účinnými 

prostředky, taktéž nebrání členským státům, aby zachovaly stávající opatření v oblasti 

klamavé a srovnávací reklamy, jestliže tato opatření poskytují rozsáhlejší ochranu 

spotřebitelům. 

Článek 43 Směrnice 2001/83/ES zavazuje všechny členské státy, aby přijaly další 

zvláštní opatření týkající se reklamy na léčivé přípravky. Tato opatření se samozřejmě mohou 

lišit, což může ovlivňovat fungování vnitřního trhu, protože reklama rozšiřovaná v jednom 

členském státě může působit i v jiných členských státech. 

„V březnu 2001 Evropská komise (EK) založila skupinu G 10, která připravila návrh  

na změnu direktivy 2001/83/EC, který by umožnil přímou reklamu na léky na předpis  

pro tři chronická onemocnění: astma, diabetes a HIV infekce změnou § 88 direktivy. Návrh 

byl v roce 2002 Evropským parlamentem drtivě zamítnut (494 proti, 42 pro). V roce 2005 EK 

nahradila skupinu G-10 „Farmaceutickým fórem“ (2 komisaři EU, 3 poslanci EP, ministři 

členských států EU, zástupci 5 asociací farmaceutického průmyslu, zdravotničtí odborníci  

a zdravotní pojišťovny), které pracovalo dále na možnosti poskytovat „informace“ o léčivých 

přípravcích farmaceutickými společnostmi přímo pacientům.“
138

 Hlava VIII této směrnice 

stanoví minimální požadavky na reklamu na léčivé přípravky, které jsou členské státy 

povinny implementovat, národní úprava může být i přísnější než stanoví tato směrnice. 
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 PHARM BUSINESS MAGAZINE. Reklama versus informace pro pacienty. Pharm Business Magazine. 

2008, roč. 2008, červen/červenec, s. 10-12. 
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Dne 11. května 2005 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice 

Rady 84/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních 

praktikách). Směrnice byla přijata za účelem dosažení vyšší úrovně ochrany spotřebitele, 

zajištění ochrany v rámci volného pohybu zboží a služeb v rámci vnitřního trhu. Při dodržení 

zásady proporcionality chrání tato směrnice spotřebitele před následky nekalých obchodník 

praktik, jestliže jsou závažné, ovšem zároveň připouští i případy, kdy dopad nekalých praktik 

může být zanedbatelný a v tomto případě není nutné poskytovat vysoký stupeň ochrany. 

Dne 12. prosince 2006 byla přijata směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací 

reklamě. V tomto případě se jedná o kodifikované znění, neboť směrnice Rady 84/450/EHS  

o klamavé a srovnávací reklamě několikrát podstatně změněna, z důvodu srozumitelnosti  

a přehlednosti byla tato směrnice kodifikována. 

V červnu 2007 byla Evropskou komisí předložena ke konzultaci „Zpráva o současné 

praxi při poskytování informací pacientům, obzvláště prostřednictvím internetu, a o rizicích  

a výhodách pro pacienty.“ Odezvou na tuto zprávu bylo vyjádření nesouhlasu s přímou 

komunikací farmaceutických společností se spotřebiteli o lécích na předpis. 

V roce 2008 proběhla další diskuze o legislativním návrhu týkajícím se informací  

pro pacienty. Evropská komise navrhovala se soustředit jen na jedinou možnost, jak zlepšit 

informovanost pacientů a to povolit farmaceutickému průmyslu „informovat“ spotřebitele 

přímo o lécích na předpis s využitím internetu, televize, rozhlasu, tištěných médií apod. 

Výsledkem veřejné konzultace bylo vyslovení se proti tomuto návrhu neboť „informování“ 

spotřebitelů by se lehko mohla zvrhnout v reklamu na léčivé přípravky, při které by nebyla 

zajištěna objektivita. 

V roce 2010 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU  

o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravující poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb, jež v řádku 89 opětovně zdůrazňuje:  „Je rovněž nezbytné 

zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení zaměřená na léčiva a léčebné postupy,  

které jsou v členských státech, do jejichž pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, 

dostupné pouze na lékařský předpis, a dále stanovit přísná kritéria pro oblast televizní 

reklamy na alkoholické nápoje.“, definované v čl. 9 odst. 1 písm. f: „audiovizuální obchodní 

sdělení týkající se léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v členském státě,  

do jehož pravomoci spadá poskytovatel mediálních služeb, dostupné pouze na lékařský 
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předpis, se zakazuje;“ a taktéž zakazuje product placement či teleshopping léčivých přípravků 

nebo léčebných postupů, které jsou v členském státě dostupné pouze na lékařský předpis. 

Komise i v následujících letech ve svých důvodových zprávách k pozměňovacím 

návrhům týkající se úpravy reklamy na léčivé přípravky, potvrzuje názor
139

, že je nutné: 

„stanovit jasný rámec pro poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích 

podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis ze strany držitelů rozhodnutí o jejich 

registraci v zájmu podpory rozumného užívání těchto léčivých přípravků a současně zajistit, 

aby právní rámec nadále zakazoval přímou reklamu na léčivé přípravky podléhající omezení 

výdeje na lékařský předpis.“ 

4.2.2 Česká republika 

Reklama na léčivé přípravky až do roku 2002 nebyla přímo regulována právními 

předpisy, neexistovaly ani dozorové orgány zabývající se konkrétně touto problematikou. 

Základním rámcem byla obecná právní regulace reklamy
140

. Až roce 2002 byl přijat zákon  

č. 138/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 79/1997 

Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, čímž byl stanoven právní rámec reklamy na léčivé přípravky. Do přijetí  

této novely bylo pověřeným kontrolním orgánem Ministerstvo zdravotnictví
141

. 

V roce 2002 byl SÚKL stanoven jako dozorový orgán nad reklamou na léčivé přípravky 

s výjimkou reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání. Zpočátku SÚKL řešil pouze 

podněty na letákovou reklamu na léčivé přípravky vázané na lékařský předpis umístěnou 

v ordinacích nebo lékárnách. V roce 2004 přibyla působnost v oblasti dozoru i pro případy 

šetření o poskytování reklamních vzorků, sponzorování a poskytování darů.  

Primárním zákonem pro činnost SÚKL v oblasti léčiv upravena zákonem o léčivech, 

zejména s ohledem na § 13, který stanoví působnost SÚKL.  Mezi další podstatné zákony 

ovlivňující jeho činnost patří zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
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 Blíže např. Důvodová zpráva Komise, návrh směrnice uveřejněný pod číslem KOM/2012/049, 

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2001/83/ES, pokud jde  

o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský 
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 Blíže kapitola 1.2 Historie reklamy 
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některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní 

péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a zákon o regulaci 

reklamy. 

4.3  Právní úprava 

V této části bude přiblížena platná právní úprava týkající se reklamy na léčivé 

přípravky a ve stručnosti vytyčeny základní teze jednotlivých zákonů právě se zaměřením  

na reklamu na léčivé přípravky. V kapitole 4.3.4 UST-27 verze 3 je rozebrán i pokyn SÚKL, 

který není součástí platné právní úpravy, neboť se vztahuje na reklamu na léčivé přípravky 

v působnosti SÚKL. 

4.3.1 Zákon o regulaci reklamy 

Stěžejní úpravu regulace reklamy nalezneme v zákoně č. 40/1995 Sb.,  

o regulaci reklamy, a doplněné v zákoně č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání. Přijetí tohoto zákona znamenal, alespoň částečné sjednocení velice 

roztříštěné úpravy. Současná právní úprava obsahuje definici reklamy a subjektů,  

které podléhají režimu zákona, a v prvé řadě stanoví omezení reklamy. 

Léčivým přípravkům je v tomto zákoně věnována zvláštní pozornost v § 5 s názvem 

Humánní léčivé přípravky, § 5a s názvem Reklama na humánní léčivé přípravky 

zaměřená na širokou veřejnost a §5b s názvem Reklama na humánní léčivé přípravky 

zaměřená na odborníky
142

. Tato úprava tvoří základní rámec, ze kterého se vychází, 

zejména ve spojení s § 8 a následující, kde jsou stanoveny sankce za jednotlivé správní 

delikty. 

Dále tento zákon stanoví orgány dozoru v oblasti reklamy. Blíže kapitola 1.3 Instituce 

dozorující reklamu. 
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 Blíže rozpracováno v kapitole 4.5.2 Rozdělení regulace reklamy dle cíle. 
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4.3.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Zákon o provozování vysílání upravuje výkon státní správy v oblasti rozhlasového  

a televizního vysílání. Důvodem přijetí této úpravy bylo zejména zajištění kompatibility české 

právní úpravy a sekundárního práva Evropského společenství v oblasti televizního vysílání
143

. 

Zákon o provozování vysílání vychází z koncepce tehdy platné právní úpravy a to zákona  

č. 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění. Tento zákon 

obsahuje nejen definici reklamy a kvalitativní požadavky na reklamu, ale i kvantitativní 

omezení reklamy.  

Reklamou na léčivé přípravky se tento zákon zaobírá pouze v § 48 odst. 1 písm. f)
144

, 

který stanoví, co provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání, a v § 53 odst. 3
145

.  

Více problematika reklamy na léčivé přípravky tímto zákonem regulována není. 

4.3.3 Zákon o léčivech 

Dnem 31. prosince 2007 nabyl účinnosti zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Účelem zákona je zajištění 

transparentnosti činností státních institucí, provozovatelů a dalších subjektů, které mají 

působnost v regulované oblasti léčiv, dále k posílení institutů a mechanismů, jejichž účelem  

je vyšší kvalita informací určených veřejnosti o výkonu činnosti regulace a informací sloužící 

k optimalizaci používání léčiv v praxi při respektování podmínek regulace. 

Tento zákon v § 5 odst. 1 stanoví, že zacházením s léčivy se pro účely tohoto zákona 

rozumí i poskytování reklamních vzorků. Přičemž poskytování reklamních vzorků je jedním 

z druhů reklamy, a proto tento zákon i toto jednání reguluje
146

. Držitel rozhodnutí o registraci 

je, jde-li o humánní léčivý přípravek zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou 
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 Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení týkající se léčivých 

přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis, 

teleshopping týkající se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu
10a)

, 

a teleshopping týkající se léčebných postupů. 
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 Při sponzorování rozhlasových nebo televizních programů a pořadů osobami, jejichž předmět 

činnosti zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků nebo léčebné postupy, lze propagovat jméno 

nebo název sponzora nebo jeho obraz na veřejnosti, avšak nelze propagovat léčivé přípravky nebo léčebné 

postupy vázané v České republice na lékařský předpis. 
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 Blíže kapitola 4.5.2.4 Reklamní vzorky 
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informační službu o léčivých přípravcích, pro něž je držitelem rozhodnutí o registraci,  

a o adrese a případné změně adresy této služby informovat Ústav, veřejně přístupná odborná 

informační služba nesmí sloužit k reklamě a informace poskytované jejím prostřednictvím 

musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Dále tento zákon stanoví, že na obalu 

léčivého přípravku nejsou přípustné jakékoli prvky reklamního charakteru. 

4.3.4 UST-27 verze 3  

Pokyn SÚKL, který s platností od 19. září 2011 nahrazuje pokyn UST-27 verze 2,  

nese název Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky. Tento 

pokyn se vztahuje pouze k reklamě na humánní léčivé přípravky v působnosti SÚKL. 

Pokyn definuje pojmy a vyjadřuje postoj SÚKL k reklamě, např. ve formě inzerátů  

a komerčních zobrazení v periodickém tisku a masových médiích, tištěné reklamy (letáky, 

brožury), venkovní reklamy (plakáty, billboardy), reklamy v místě prodeje, výdeje  

nebo konzultace, trojrozměrným předmětům v čekárnách a ordinacích lékařů, v lékárnách  

a zdravotnických zařízeních, dále k reklamním materiálům na datových nosičích CD,  

CD-ROM, VHS, MC, DVD atd., k reklamním materiálům uveřejněným na internetu  

nebo rozesílaným poštou, včetně elektronické. Dále se v pokynu vyjadřuje postoj SÚKL  

k tiskovým konferencím, k činnosti obchodních zástupců a neintervenčním poregistračním 

studiím. 

Reklama na léčivé přípravky na internetu má stejná pravidla jako ostatní formy  

a nosiče reklamy. Navíc je na internetu povoleno šířit informace o léčivých přípravcích  

na lékařský předpis, pokud jsou tyto informace přístupné na této stránce pouze tomu,  

kdo tyto informace sám vyhledá, a jestliže toto šíření spočívá pouze v přesném zobrazení 

obalu léčivého přípravku, jakož i v doslovném a úplném převzetí údajů obsažených 

v příbalové informaci nebo souhrnu údajů o přípravku, které byly schváleny v rámci 

registrace. Zakázáno je naopak šířit na takové stránce informace o léčivém přípravku,  

které prošly výběrem či úpravami, jež lze vysvětlit pouze propagačními účely.
147
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 Tento postoj je potvrzen rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-316/09 MSD Sharp & 

Dohme Gmbh proti Merckle Gmbh. „Vzhledem k výše uvedenému je třeba na položenou otázku odpovědět 

tak, že čl. 88 odst. 1 písm. a) směrnice 2001/83 musí být vykládán v tom smyslu, že nezakazuje 

farmaceutickému podniku šířit informace o léčivých přípravcích na lékařský předpis na internetové 

stránce, pokud jsou tyto informace přístupné na této stránce pouze tomu, kdo si je sám vyhledá, a pokud 

toto šíření spočívá pouze v přesném zobrazení obalu léčivého přípravku v souladu s článkem 62 této 

směrnice, jakož i v doslovném a úplném převzetí údajů obsažených v příbalové informaci nebo souhrnu 

údajů o přípravku, které byly schváleny příslušnými orgány v oblasti léčivých přípravků. Zakázáno je 



65 

Kromě výše uvedené výjimky je nutné přístup k reklamě zaměřené na odbornou 

veřejnost zabezpečit tak, aby bylo zajištěno, že budou navštěvovány převážně odborníky  

a to minimálně prohlášením, že se jedná o odborníka, potvrzením o seznámení se s definicí 

odborníka a potvrzením o seznámení se s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, 

pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.   

4.4  Důvody regulace 

V kvalitním systému zdravotnictví není přípustné, aby absolutní spotřeba léčivých 

přípravků byl jakýmkoli způsobem uměle zvyšovaná reklamou. Výjimku tvoří reklama  

na preventivní přípravky
148

 a reklama, jejímž účelem je zvýšit návštěvnost pacientů u lékaře. 

Reklama na farmaceutické výrobky určená k zajištění dostatečné léčby občanů je znakem 

nefungujícího systému veřejného zdravotnictví. Výchozím bodem je předpoklad, že osoba 

potřebující lék ho obdrží po návštěvě lékaře, aniž by si o něj na základě reklamy musela 

žádat. 

Vliv reklamy na zvýšenou spotřebu léčiv lze dovodit již ze samotného faktu,  

že farmaceutické společnosti do reklamy investují, což dokládají i provedené výzkumy. 

Například americká společnost pro výzkum trhu PERQ/CHI provedla analýzu týkající  

se návratnosti reklamy v roce 1999 mezi 25 výrobci. Z každého 1 $ investovaného  

do televizní reklamy byla průměrná návratnost 1,69 $, v případě reklamy v časopisech 2.51 $  

a u kombinovaných kampaní mediálních a televizních 2,11 $.
149

  

Farmaceutické společnosti se pohybují se svými produkty dlouhodobě v první desítce 

největších zadavatelů reklam v České republice, ať už se jedná o potravinové doplňky  

či léky na lékařský předpis. Přičemž je zaznamenáván rostoucí trend investování  

do reklamního prostoru. V roce 2010 bylo investováno do reklamního prostoru v kategorii 

léky 1 701 090 000 Kč a v roce 2011 bylo investováno 2 088 547 000 Kč, tedy meziroční 

nárůst 22,78%. V případě investování do reklamního prostoru v kategorii vitamíny, minerály, 

                                                                                                                                                         
naopak šířit na takové stránce informace o léčivém přípravku, které u výrobce prošly výběrem či úpravami, 

jež lze vysvětlit pouze propagačními účely. Předkládajícímu soudu přísluší, aby určil, zda a v jakém 

rozsahu činnosti dotčené v původním řízení představují reklamu ve smyslu uvedené směrnice.“ Dostupné 

z WWW:  

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82120&pageIndex=0&doclang=cs&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4071745> 

148
 Za přípravky či výrobky mající preventivní charakter jsou zásadně považovány doplňky stravy. 

149
 Health Action International, Direct-to-Consumer Prescription Drug Adverising, 2001. Dostupný 

z WWW: <http://www.haiweb.org/campaign/DTCA/BMintzes_en.pdf>  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82120&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4071745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82120&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4071745
http://www.haiweb.org/campaign/DTCA/BMintzes_en.pdf
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potravinové doplňky bylo v roce 2010 vynaloženo 1 409 232 000 Kč a v roce 2011 bylo 

investováno 1 678 287 000 Kč, tedy meziroční nárůst 19,09%. Nejvíce investovaly v tomto 

období farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline, Bayer a Novartis.
150

  

Mezi další vážné důvody regulace reklamy patří individuálnost okolností daného 

případu (stádium nemoci, průběh, příčina) a z toho vyplývající individuálnost léčby. 

Zejména v případě, kdy budeme operovat s pojmem průměrný spotřebitel, tak vyplývá,  

že pacient bez medicínského vzdělání není schopen orientovat se v odborných informacích 

v takové míře, aby sám sobě mohl určit medikaci. Taktéž reklama na léčivé přípravky 

narušuje důvěru mezi lékařem a pacientem.  

4.5  Druhy regulace reklamy a její výjimky 

Tato část práce se věnuje jednotlivým druhům regulace reklamy na léčivé přípravky  

a případné právní úpravě výjimek z této regulace. Zvolila jsem dvě základní dělení reklamy  

a to dle druhu léčivého přípravku, což kopíruje zvolené dělení v kapitole 3.2 Druhy léčivých 

přípravků, a dělení reklamy na léčivé přípravky dle zaměření reklamy, tedy zda je reklama 

zaměřená na odborníky či širokou veřejnost a dále je zmíněna v této části i připomínková 

reklama a reklamní vzorky jako druh reklamy. 

4.5.1 Dělení regulace reklamy dle druhu léčivého přípravku 

V této kapitole bude využito dělení regulace reklamy závisející na tom, zda daný léčivý 

přípravek je či není registrován a v případě, že registrován je, v jakém režimu výdeje  

je zařazen. Dle tohoto dělení bude rozebrána podrobně právní úprava reklamy na tyto léčivé 

přípravky.  

 

 

 

                                                 
150

 Číselné údaje byly převzaty z tiskové zprávy společnosti Admosphere s.r.o., která se věnuje 

monitoringu investicí do reklamy. Dostupné z WWW:  

<http://www.admosphere.cz/index.php?action=media_news&lang=cze#mainmenu> 

http://www.admosphere.cz/index.php?action=media_news&lang=cze#mainmenu
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4.5.1.1 Neregistrované léčivé přípravky 

Využití neregistrovaného léčivého přípravku je možný za výjimečné situace  

a jeho použití je podmíněno poměrně striktními podmínkami. Zvláštní režim využívání 

neregistrovaných léčivých přípravků a jeho omezení naznačuje, že reklama  

na neregistrované léčivé přípravky je nepřípustná
151

.  

4.5.1.2 Registrované léčivé přípravky 

Registrované léčivé přípravky lze dělit dle různých kritérií, v této kapitole jsem zvolila 

jako kritérium omezení výdeje léčivých přípravků, tedy zda je léčivý přípravek vázán  

na lékařský předpis, či je vydáván bez lékařského předpisu ovšem s omezením, či zda jde  

o léčivý přípravek, který není vázán na lékařský předpis. Právě toto dělení kopíruje i regulaci 

reklamy léčivých přípravků, neboť jiná právní úprava regulace se vztahuje na léčivé přípravky 

volně prodejné a jiná na léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Léčivé přípravky 

vydávané bez lékařského předpisu s omezením podléhají shodné regulaci jako léčivé 

přípravky, které nejsou na recept vázány. 

4.5.1.2.1  Léčivé přípravky vázané na lékařský předpis 

Informace o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 

by měly být pacientů poskytovány, skrze specifické způsoby komunikace
152

,  

včetně internetu a zdravotnických publikací. Účelem je, aby se zabránilo situaci, aby účinnost 

zákazu reklamy nenarušovalo nevyžádané poskytování informací veřejnosti. Jsou-li informace 

šířeny a poskytovány prostřednictvím televize, nebo rádia nebo tištěných médií, nejsou 

pacienti proti takovým nevyžádaným informacím chráněni, a proto by tento typ šíření 

informačních kanálů neměl být povolen.
153

 

                                                 
151

 Blíže rozsudek Soudního dvora ve věci C-421/07 (Damgaard). „Veřejné šíření informací  

o léčivém přípravku, který není v daném členském státě registrován, může v závislosti na kontextu,  

ve kterém k tomuto šíření dochází, ovlivnit chování spotřebitelů a podněcovat je k opatření si dotčeného 

léčivého přípravku, což by mohlo mít vliv na veřejné zdraví.“ Reklama na léčivý přípravek, jemuž není 

udělena registrace, je tedy zakázána. „…postavení autora sdělení týkajícího se léčivého přípravku  

a především jeho vztah s podnikem, který ho vyrábí nebo distribuuje, jsou faktorem, který i přesto,  

že pomáhá určit, zda má toto sdělení reklamní charakter, musí být za tímto účelem posuzován společně 

s jinými okolnostmi, jako je povaha vykonávané činnosti a obsah sdělení.“ Zákaz reklamy  

na neregistrované léčivé přípravky byl implementován do českého právního řádu. 
152

 Reklama na léčivé přípravky vázané na předpis je orientována na lékaře a zdravotníky,  

kteří by měli být schopni adekvátnost poskytovaných informací posoudit. Reklama zaměřená na širokou 

veřejnost ve smyslu laické veřejnosti se zakazuje. 
153

 Důvodová zpráva Komise, návrh směrnice uveřejněný pod číslem KOM/2012/048 Pozměněný 

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud  
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Nadměrná a příliš častá konzumace léčiv vázaných na lékařský předpis znamená  

i komplikace zdravotní a účelem reklamy je v prvé řadě zvýšit prodejnost. Zákonodárce 

přistoupil tedy k regulaci prodeje a výdeje těchto léčiv a i reklama na ně podléhá přísnějšímu 

režimu regulace. Účelem legislativních omezení reklamu na tyto přípravky je ochrana zdraví 

lidu a veřejného zdraví. Pouhá reklama může mít negativní vliv na veřejné zdraví,  

což potvrdila rozhodnutí Evropského soudního dvora
154

. 

Mezi výjimky regulace reklamy na léčivé přípravky vázané na předpis patří očkovací 

látky. Česká právní úprava reklamu na přípravky použité v rámci vakcinační akce připouští
155

 

a tato výjimka se objevila již ve směrnici 92/28/EEC, později převzato směrnicí 2001/83/ES, 

kdy článek 88 odst. 4 stanoví, že zákaz veřejné reklamy na léčiva vázaná na předpis  

se nevztahuje na vakcinační akce prováděné průmyslem a schválené příslušnými orgány 

členských států. 

4.5.1.2.2 Léčivé přípravky, které nejsou vázány na recept 

Volně prodejné léčivé přípravky si občas koupí dnes téměř každý člověk a reklama  

na tyto přípravky zvyšuje jejich prodej a tedy i spotřebu. Zákonodárce reklamu na volně 

prodejné léčivé přípravky výslovně neupravuje, platí zde tedy obecná ustanovení týkající  

se reklamy na léčivé přípravky. Pouze zákon o regulaci reklamy § 5a odst. 2 stanoví,  

že předmětem reklamy zaměřenou na širokou veřejnost nesmí být léčivé přípravky vázané 

pouze na lékařský předpis, tedy a contrario reklama na léčivé přípravky, které nejsou 

vázány na lékařský předpis, zaměřená na širokou veřejnost je povolena, za dodržení 

podmínek, které jsou kladeny obecně na reklamu na léčivé přípravky. Analogicky lze dovodit, 

že zákon o regulaci reklamy nezakazuje tento druh reklamy zaměřený na odborníky,  

tedy za dodržení obecné úpravy reklamy na léčivé přípravky je reklama na volně prodejné 

léčivé přípravky určená odborníkům povolena. 

  Profesní organizace ve svých etických kodexech mohou stanovit vyšší požadavky 

kladené na reklamu na léčivé přípravky, které jsou volně prodejné. Tyto etické kodexy 

                                                                                                                                                         
jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení 

výdeje na lékařský předpis. 
154

 Viz například rozhodnutí ve věci Frede Damgaard, C-421/07. Rozsudek ze dne 2. dubna 2009. 

Publikováno ve sbírce rozhodnutí 2009, I-02629. „V tomto ohledu je třeba konstatovat, že reklama  

na léčivé přípravky může mít negativní vliv na veřejné zdraví, jehož ochrana je hlavním cílem směrnice 

2001/83, i tehdy, je-li uskutečňována nezávislou třetí osobou mimo rámec obchodní nebo průmyslové 

činnosti.“ 
155

 Zákon o regulaci reklamy § 5a odst. 3. 
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zavazují pouze členy těchto organizací, přesto za porušení může profesní organizace 

přistoupit k sankcím.   

4.5.2 Rozdělení regulace reklamy dle zaměření reklamy 

Základní dělení dle zákona o regulaci reklamy je reklama na léčivé přípravky zaměřená 

na širokou veřejnost (laiky) a na odborníky (osoby, které léčivé přípravky předepisují  

či vydávají).  

4.5.2.1 Reklama na léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost 

Reklama určená široké veřejnosti může mít vliv na veřejné zdraví, zejména pokud  

se jedná o reklamu přehnanou nebo neuváženou. Z těchto důvodů je potřeba určit základní 

kritéria, po jejichž splnění by reklama určená široké veřejnosti byla povolena. Tyto kritéria 

stanoví zákon o regulaci reklamy v § 5a
156

. 

Předmětem reklamy jsou tedy léčivé přípravky, které jsou dle svého účelu a složení 

uzpůsobeny tak, že je lze bezpečně použít bez stanovení diagnózy, předpisu lékaře či porady 

s lékárníkem s výjimkou reklamy na léčivé přípravky použité v rámci schválené vakcinační 

akce. Dále zákon zakazuje poskytování vzorků léčivých přípravků široké veřejnosti, naopak 

poskytování vzorků léčivých přípravků odborníkům zákon za stanovených podmínek 

povoluje. 

Zákon stanoví požadavky reklamy zaměřené na širokou veřejnost. Tyto požadavky  

je nutné splnit kumulativně:  

- z reklamy a její formulace musí být zřejmé, že výrobek je léčivým přípravkem, 

- reklama musí obsahovat název léčivého přípravku tak, jak je uvedeno v rozhodnutí  

o registraci, 

- reklama musí obsahovat informace nezbytné pro správné použití léčivého přípravku, 

                                                 
156

 Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost 

(1) Předmětem reklamy určené široké veřejnosti mohou být humánní léčivé přípravky,  

které jsou podle svého složení a účelu uzpůsobeny a koncipovány tak, že mohou být použity bez stanovení 

diagnózy, předpisu nebo léčení praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka. 

(2) Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být 

a) humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 

b) humánní léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky. 

Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce 

schválené Ministerstvem zdravotnictví 
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- reklama musí obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu  

k pečlivému pročtení příbalové informace
157

. 

Zákon o regulaci reklamy také stanoví meze reklamy, tedy jednání či chování, která  

se v reklamě objevit nesmí, § 5a odst. 7: 

„a) vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, 

zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku,“ Používání léčivých 

přípravků není srovnatelné s běžnou konzumací např. potravin. Každá příbalová informace 

obsahuje seznam zjištěných nežádoucích účinků a i v případě volně prodejných léčiv a také  

je často stanoven i požadavek porady s lékařem, proto zlehčování konzumace léčiv  

a zlehčování potřebnosti odborné konzultace je zákonem zakázána. 

„b) naznačovat, že účinky podávání humánního léčivého přípravku jsou zaručené, nejsou 

spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného 

humánního léčivého přípravku,“ Nutnost individuálního přístupu k pacientovi a jeho léčbě 

značí, že není možné zaručit plnou účinnost léčivého přípravku. V případě reklamního 

tvrzení, že léčivý přípravek nemá nežádoucí účinky, by bylo v rozporu s povinností odkazu  

na pečlivé přečtení příbalové informace, jejíž povinnou částí je i seznam zjištěných 

nežádoucích účinků.  

„c) naznačovat, že používáním humánního léčivého přípravku se zlepší zdraví toho,  

kdo jej užívá,“ Zlepšení zdravotního stavu uživatele není možné zaručit s ohledem na nutnost 

individuálního přístupu k pacientovi a jeho léčbě a tedy takové tvrzení by bylo klamavé. 

„d) naznačovat, že nepoužitím humánního léčivého přípravku může být nepříznivě ovlivněn 

zdravotní stav osob, s výjimkou vakcinačních akcí schválených Ministerstvem zdravotnictví,“ 

V tomto případě zákonodárce omezuje reklamu, jež by mohla využívat motiv strachu  

či zastrašování tvrzením, že bez daného léku může být poškozeno zdraví pacienta. 

„e) být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let,“ Zvláštní zákon
158

 stanoví, že péče  

o zdraví nezletilého náleží zásadně rodičům dítěte, pokud je dítě schopno s ohledem  

na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření, které se ho týkají, 

má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat k rozhodnutí rodičů. 

Zaměření reklamy tedy na osoby mladší 15 let, by bylo neetické nejen z důvodu lehčí 

ovlivnitelnosti těchto osob, ale protože samy nemají právo rozhodovat o způsobu své léčby. 

                                                 
157

 Blíže rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 Ca 57/2004 – 40, převzato z rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 25/2006 – 78, a rozsudek Městského soudu v Praze č. j.  

10 A 123/2011 – 82 – 89, převzato z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 139/2011 – 122. 
158

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 



71 

„f) doporučovat humánní léčivý přípravek s odvoláním na doporučení vědců, 

zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému 

nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu humánních 

léčivých přípravků,“ Takové jednání nese znaky klamavosti. 

„g) naznačovat, že humánní léčivý přípravek je potravinou nebo kosmetickým přípravkem 

nebo jiným spotřebním zbožím,“ Zastírání pravého účelu léčivého přípravku je klamáním  

a zlehčováním, neboť léčivé přípravky není možné srovnávat s výrobky denního užití,  

jako jsou potraviny nebo kosmetické přípravky. 

„h) naznačovat, že bezpečnost či účinnost humánního léčivého přípravku je zaručena 

pouze tím, že je přírodního původu,“ Přírodní původ látky nezaručuje bezpečnost léčivého 

přípravku, opět je nutné odkazovat na pečlivé přečtení příbalové informace. 

„i) popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést  

k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy,“ Stanovení diagnózy náleží do působnosti 

odborníků, pacient jako laik bez potřebných odborných znalostí může podcenit zdravotní stav, 

či ho špatně vyhodnotit, což by mohlo vést k poškození zdraví pacienta. Zákon proto nemůže 

připustit veřejné vyzývání k zlehčování potřebnosti správné diagnostiky. 

„j) poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost 

uzdravení,“ Léčivý přípravek nikdy nezaručuje plnou účinnost, proto „zaručování“ uzdravení 

by bylo klamáním. 

„k) používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení změn  

na lidském těle způsobených nemocí či úrazem nebo působení humánního léčivého přípravku 

na lidské tělo nebo jeho části.“ Zákon chrání před využíváním motivu strachu. 

4.5.2.2 Reklama na léčivé přípravky zaměřená na odborníky 

Regulace reklamy na léčivé přípravky zaměřená na odborníky byla zavedena novelou 

zákona o regulaci reklamy účinnou k 1. červnu 2002, kdy byl vložen § 5b s názvem Reklama 

na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky. Zákon stanoví, že tato reklama může 

být šířena pouze skrze komunikační prostředky určené převážně pro tyto odborníky,  

např. odborné periodické publikace, odborný periodický tisk, odborné audiovizuální pořady, 

marketingové průzkumy, reprinty odborných časopisů, tiskové zprávy, internetové stránky
159

 

apod. 

                                                 
159

 Reklama na webových stránkách, aby mohla být považována za reklamu zaměřenou  

na odborníky, musí být koncipována tak, aby se k ní široká veřejnost nedostala. Jinak takovou reklamu  

na webových stránkách lze považovat za reklamu zaměřenou na širokou veřejnost. Blíže rozhodnutí 
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Definice pojmu odborník dovodíme ze zákona o regulaci reklamy§ 2a za odborníky  

se považují osoby oprávněné léčivé přípravky vydávat nebo předepisovat
160

, tedy pojem 

odborník nezahrnuje zdravotní sestry, členy managementu zdravotnických zařízení, členy 

výběrových komisí, zástupce zdravotních pojišťoven. Za odborníka lze považovat  

i právnickou osobu, tj. i nemocnici, kliniku, léčebnu, lékárnu resp. právnickou či podnikající 

fyzickou osobu ji provozující, ale je třeba vycházet z okolností každého jednotlivého případu 

a podle toho jej posuzovat. 

Zákon o regulaci reklamy v § 5b odst. 2 stanoví požadavky reklamy zaměřené  

na odborníky. Tyto požadavky je nutné splnit kumulativně. Požadavky se nevztahují  

na reklamu na léčivé přípravky, u kterých nebyla v rámci registračního řízení posuzována 

účinnost. 

- 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, 

- základní informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně data 

schválení nebo poslední revize, 

- informaci o způsobu výdeje humánního léčivého přípravku podle rozhodnutí  

o registraci, informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Tyto požadavky judikoval i Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-249/09 –  

Novo Nordisk. „Aby reklama na léčivý přípravek určená osobám způsobilým jej předepisovat  

nebo vydávat přispívala v souladu s čtyřicátým sedmým bodem odůvodnění směrnice 2001/83 

k informovanosti takových osob, a přihlédne-li se k vědeckým znalostem těchto osob 

v porovnání s širokou veřejností, taková reklama tedy může obsahovat informace,  

které jsou slučitelné se souhrnem údajů o přípravku a které potvrzují nebo zpřesňují údaje 

obsažené v tomto souhrnu podle článku 11 uvedené směrnice za podmínky, že tyto doplňující 

informace budou v souladu s požadavky uvedenými v čl. 87 odst. 3 a čl. 92 odst. 2 a 3 této 

směrnice. Jinak řečeno, takové informace zaprvé nesmí být klamavé a musí podporovat 

účelné používání léčivého přípravku tím, že ho představují objektivně a bez přehánění jeho 

vlastností, a zadruhé musí být přesné, aktuální, ověřitelné a dostatečně úplné, aby si příjemce 

                                                                                                                                                         
Městského soudu v Praze 18. 12. 2008, č.j. 8 Ca 207/2007-42, potvrzené rozhodnutím o kasační stížnosti 

Nejvyššího správního soudu, č. j. 9 As 25/2009 - 69. 
160

 Tato definice je ve shodě s textem směrnice 2001/83/ES, přestože směrnice neobsahuje právní 

zkratku „odborník“, ovšem režim regulace vymezuje totožným kritériem. 
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mohl vytvořit vlastní názor na léčebnou hodnotu daného léčivého přípravku. Konečně citace, 

tabulky i jiná vyobrazení převzaté z lékařských časopisů nebo vědeckých prací musí být jasně 

označeny a jejich zdroje musí být přesně citovány, aby o nich byl zdravotnický pracovník 

informován a mohl je ověřit.“  Reklama musí povinné náležitosti obsahovat kumulativně  

po celý „život“ reklamy. 

Významným ustanovením regulujícím reklamu zaměřenou na odborníky je ustanovení 

zákona o regulaci reklamy § 5b odst. 4
161

, jež stanoví zákaz v souvislosti s reklamou na léčivé 

přípravky zaměřené na odborníky nabízet, slibovat či poskytovat dary nebo jiný prospěch, 

nejde-li o prospěch nepatrné hodnoty a jsou ve vztahu k vykonávané odborné činnosti.  

Zákon výslovně zakazuje odborníkům v souvislosti s reklamou vyžadovat či přijímat 

zakázané výhody poskytované v souvislosti s reklamou na léčivé přípravky. V tuto chvíli  

je vhodné připomenout regulační charakter komor a jejich pravomoc v případě porušení 

stavovských předpisů, které se taktéž vztahují k reklamě.  

Dary nepatrné hodnoty definuje SÚKL v UST-16 verze 1: „takové dary nebo jiný 

prospěch poskytnutý v průběhu období jednoho kalendářního roku jedním subjektem jednomu 

odborníkovi, které nepřesáhnout v souhrnu částku 1 500,-Kč. Při posuzování „nepatrnosti“ 

hodnoty daru nebo prospěchu však bude kromě uvedeného orientačního finančního ukazatele 

přihlíženo k tomu, zda poskytnutý dar nebo prospěch jsou takovým stimulem, který v dané 

konkrétní situaci může ovlivnit objektivitu odborníka při předepisování či výdeji léčiv.“  

Darem či jiným prospěchem nemusí být hmotná věc, může se jednat i o pouhý příslib 

hotovosti, ekvivalentů hotovosti, půjčky a výpůjčky či nepřiměřené odměny za poskytnuté 

služby. Dary a příspěvky poskytované nemocnici nebo jinému zdravotnickému zařízení jako 

právnické osobě nejsou zákonem výslovně zakázané. 

Zákon dále doplňuje, že rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění či ubytování 

v rámci pořádání odborných konferencí musí být přiměřené a to s ohledem na hlavní účel 

setkání a tato úhrada pohoštění či ubytování nesmí být rozšířena na jiné osoby,  

než jsou odborníci.
162

 Uhradit lze účastnický poplatek, cestovné, ubytování, přiměřené 

pohoštění a to vše v nezbytně nutném rozsahu. V případě takzvaných reklamních setkání, 

                                                 
161

 V souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky se zakazuje jim 

nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah  

k jimi vykonávané odborné činnosti. 
162

 Blíže rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 306/2005 – 36 týkající se majetkového 

prospěchu na konferenci propagující léčivý přípravek, převzato z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

sp. zn. 6 As 75/2007 – 92. In Sbírka rozh. Nejvyššího správního soudu. ISSN 1214-6056. 
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angl. promotional meetings, jehož účelem je podpora předepisování, prodeje, výdeje  

nebo spotřeby léčivých přípravků, zaměřených na odborníky, lze uhradit přiměřené pohoštění 

a ubytování. 

Reklama může být také prováděna skrze obchodní zástupce
163

, přičemž ten je při každé 

návštěvě za účelem reklamy na léčivé přípravky předat odborníkovi souhrn údajů k léčivému 

přípravku, jež je předmětem reklamy, a informace o způsobu hrazení těchto humánních 

léčivých přípravků.   

4.5.2.3 Připomínková reklama 

Připomínková reklama je zvláštním institutem, který se v právním řádu objevil 

k 1. červnu 2002 zákonem č. 138/2002 Sb
164

. Připomínková reklama není klasickým druhem 

reklamy, ale slouží k pouhému připomenutí daného léčivého přípravku, toto připomenutí 

může být zaměřeno jak na odborníky, tak i na širokou veřejnost
165

. Zákon o provozování 

vysílání stanoví v § 5a odst. 8
166

, co vše může v připomínkové reklamě být sděleno,  

a analogickou úpravu nalezneme i v případě reklamy zaměřené na odborníky upravenou  

v § 5b odst. 8
167

 téhož zákona.  

V praxi může dojít k tomu, že jako ochranná známka
168

 je zapsán nejen název výrobku, 

v tomto případě léčivého přípravku, ale i celé věty, obrazce obsahující věty či jiná grafická 

                                                 
163

 Pojem obchodní zástupce vyplývá z § 652 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku. 
164

 Celým názvem zákon č. 138/2002 Sb., kterým se mění zákon 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, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách  

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
165

 V případě připomínkové reklamy zaměřené na širokou veřejnost je přípustná pouze u léčivých 

přípravků volně prodejných. 
166

 Jestliže je reklama zaměřená na širokou veřejnost zamýšlena jako připomínka humánního 

léčivého přípravku, nesmí obsahovat jiné údaje než název humánního léčivého přípravku tak,  

jak je uveden v rozhodnutí o registraci, nebo jeho mezinárodní nechráněný název, jestliže takový existuje, 

popřípadě ochrannou známku. 
167

 Jestliže je reklama zaměřená na odborníky zamýšlena jako připomínka humánního léčivého 

přípravku, nesmí obsahovat jiné údaje než název humánního léčivého přípravku tak, jak je uveden  

v rozhodnutí o registraci, nebo jeho mezinárodní nechráněný název, jestliže takový existuje, popřípadě 

ochrannou známku. 
168

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č.  6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dálších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů stanoví v § 1: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv 

označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, 

číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné 

osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“ 
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sdělení, čímž se do připomínkové reklamy může dostat rozsáhlejší sdělení, než původně 

zákonodárce zamýšlel. „V minulosti SÚKL ve svém pokynu UST-27 tuto reklamu vymezil tak, 

že „připomínkou reklamou“ se rozumí pouze uvedení názvu léčivého přípravku bez obrázků 

 a jakýchkoli doprovodných informací, jako je název držitele rozhodnutí o registraci, výrobce, 

distributora apod. Název musí být uveden tak, jak je schválen v registračním rozhodnutí.“
169

  

V současné době UST-27 v části IV. čl. 7 uvádí: „Reklamní připomenutí LP podle  

§ 5a odst. 8 i § 5b odst. 8 zákona lze provést těmito možnými způsoby: 

a) uvést název humánního léčivého přípravku, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. 

Pokud je součástí názvu humánního léčivého přípravku, pod kterým je registrován, také síla  

v jednotce lékové formy, musí být tato síla jako součást názvu humánního léčivého přípravku 

v připomínkové reklamě uvedena. V případě, že variant přípravku s různými silami je několik, 

může být předmětem připomínkové reklamy jedna, několik nebo všechny varianty. Pokud  

by součástí názvu humánního léčivého přípravku, pod kterým je registrován, byla také 

specifikace lékové formy, musí být tento název lékové formy v připomínkové reklamě uveden, 

b) uvést mezinárodní nechráněný název
170

 humánního léčivého přípravku,  

a to za podmínky, že takový existuje, přičemž nelze uvést zároveň údaje podle bodu a) i podle 

bodu b); použití alternativní spojky „nebo“ toto vylučuje, 

c) uvedení ochranné známky, (ani ochranná známka však nesmí obsahovat údaje  

v rozporu s SPC) 

d) uvedení údaje podle bodu a) i bodu c) zároveň, 

e) uvedení údaje podle bodu b) i bodu c) zároveň. Za předpokladu, že název „Aluminium 

Držitel®“ je ochrannou známkou, navrhovaná připomínková reklama v tomto případě 

obsahuje jak ochrannou známku („Aluminium Držitel®“), tak zároveň mezinárodní 

nechráněný název („Aluminium“), což je v souladu se zněním § 5a odst. 8 zákona, 

f) k možnému použití drobných grafických prvků, které se často spojují s názvem přípravku 

a jsou součástí registrované ochranné známky, nejsou výhrady.“ 

SÚKL vyjádřil právní názor v UST-27 verze 1: „Není vyloučeno, aby byl název 

přípravku doprovázen např. heslem nebo sloganem, přičemž za ochrannou známku nelze 
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 ŽAMBOCH, Jan a BÍBA, Vladimír. Reklama na léčivé přípravky a právo (2. část). [online].  

[cit. 2011-12-04]. Dostupné z WWW: <http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Pravo-v-medicine-a-

farmacii/Reklama-na-lecive-pripravky-a-pravo-2-cast/8-1m-h7.magarticle.aspx> 
170

 Zákon o léčivech § 4 odst. 1 stanoví:  Názvem léčivého přípravku se rozumí název, který může 

být buď smyšlený název nezaměnitelný s běžným názvem nebo běžný či vědecký název doprovázený 

jménem nebo značkou označujícími držitele rozhodnutí o registraci. Běžným názvem se rozumí 

mezinárodní nechráněný název doporučený Světovou zdravotnickou organizací nebo v případě že 

takový mezinárodní nechráněný název neexistuje, obvykle používaný název. 

http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Pravo-v-medicine-a-farmacii/Reklama-na-lecive-pripravky-a-pravo-2-cast/8-1m-h7.magarticle.aspx
http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Pravo-v-medicine-a-farmacii/Reklama-na-lecive-pripravky-a-pravo-2-cast/8-1m-h7.magarticle.aspx
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považovat slogan, který nemá rozlišující schopnosti.“ Ovšem SÚKL není oprávněn 

posuzovat rozlišovací způsobilost ochranných známek, neboť to náleží Úřadu průmyslového 

vlastnictví v rámci průzkumového řízení. Neboť SÚKL rozlišovací způsobilost nenáleží, bylo 

v rozporu se zákonem, aby SÚKL uložil sankci za použití ochranné známky v připomínkové 

reklamě s odůvodněním, že tato ochranná známka nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. 

Z tohoto důvodu dané ustanovení v platné verzi UST-27 verze 3 již nenalezneme. 

 Připomínková reklama se nejčastěji objevuje ve formě reklamních předmětů,  

jako jsou tužky, kalendáře, bloky, trička apod. 

4.5.2.4 Reklamní vzorky 

Zákon o regulaci reklamy v § 5 stanoví, že i dodání vzorků léčivého přípravku  

se považuje za reklamu, ovšem současně v tomtéž zákoně v § 5a odst. 4
171

 stanoví zákaz 

poskytování vzorků léčivých přípravků široké veřejnosti. 

V případě reklamy zaměřené na odborníky jsou zákonná pravidla volnější, blíže  

§ 5b odst. 7
172

 zákona o regulaci reklamy. Osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky 

jsou lékaři, tedy jiní odborníci bez oprávnění předepisovat léčivé přípravky, nejsou oprávněny 

žádat o poskytnutí bezplatných vzorků. Je zakázáno poskytovat vzorky obsahujících omamné 

a psychotropní látky. 

Zákon o léčivech § 33 odst. 3 písm. f) uvádí, že držitel rozhodnutí o registraci  

je povinen zajistit zavedení a udržování systému zaručujícího evidenci každého reklamního 

vzorku léčivého přípravku, jeho sledovatelnost a dodržení podmínek skladování,  

včetně přepravy v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Při nedodržení této povinnosti  

se držitel rozhodnutí o registrace dopouští správního deliktu dle § 105 odst. 5 písm. g zákona  

o léčivech, přičemž mu hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. V případě porušení poskytování 

bezplatných vzorků široké veřejnosti, se fyzická osoba dopouští správního deliktu  

dle § 8 odst. 1 písm. e) zákona o regulaci reklamy, za toto porušení jí hrozí pokuta do výše 

2 000 000 Kč.   

                                                 
171

 Zakazuje se poskytování vzorků humánních léčivých přípravků široké veřejnosti. 
172

 Vzorky humánních léčivých přípravků mohou být poskytnuty pouze výjimečně osobám 

oprávněným je předepisovat, a to v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok, každý vzorek 

musí odpovídat nejmenšímu balení humánního léčivého přípravku uvedenému na trh a musí být označen 

nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek". Přípravky obsahující omamné a psychotropní 

látky
16)

 se nesmí poskytovat. Vzorky humánních léčivých přípravků lze poskytovat pouze na písemnou 

žádost osoby oprávněné je předepisovat, která je podepsaná a je na ní datum vystavení. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížení problematiky reklamy na léčivé přípravky. Tato oblast 

nebyla zatím podrobně zpracována, přestože jde o velice aktuální téma. Diplomová práce 

poměrně podrobně zpracovává právní úpravu reklamy na léčivé přípravky, přesto bylo nutné 

přistoupit k rozsáhlým kapitolám o reklamě obecně a zejména k pojmu léčivý přípravek  

a jeho právní úpravě, protože bez těchto základních znalostí by nebylo možné srozumitelně 

rozebrat právní úpravu reklamy na léčivé přípravky. 

Právní úprava týkající se reklamy obecně je velice roztříštěná, což blízce souvisí 

s roztříštěností kontroly nad reklamou. Uvažovat nad vytvořením jednoho orgánu, který  

by se věnoval dozoru nad reklamou bez ohledu na druh druh výrobku nebo komunikačního 

média, kterým je reklama šířena, je, v dnešní době zasažené hospodářskou krizí, naprosto 

nevhodné. Dalším důvodem proti zřízení jednotného kontrolního orgánu je i to, že pokud  

se podíváme na počty podaných podnětů u jednotlivých dozorujících institucí, přestože 

bychom mohli započíst i velký počet podnětů týkající se reklamy na doplňky stravy  

či potraviny, tak by byla vytíženost takové instituce poměrně malá a náklady na zřízení 

neúměrně vysoké.   

Soudní praxe, která se také neustále vyvíjí, zasáhla i do oblasti reklamy. Změna 

judikatury, která dospěla k názoru, že nejdříve je nutné upozornit zadavatele či šiřitele 

reklamy na závadnost reklamy a určení lhůty k nápravě než bude přistoupeno k udělení 

sankce, odpovídá moderním trendům práva. Ovšem je tento trend v odvětví reklamy  

a to zejména reklamy na léčivé přípravky správný? Zadavatelé, tvůrci a šiřitelé reklamy mají 

možnost „otestovat“ kontrolní systém, protože pokud reklama, která by mohla být označena 

za závadnou, za závadnou označena je, tak jim v podstatě nic nehrozí, v horším případě 

taková reklama kontrolou projde a zapříčiní se o to, že reklamní prostředí se stane čím dál tím 

víc liberální vůči hraničním závadným reklamám. 

Po prozkoumání právní úpravy reklamy na léčivé přípravky jsem dospěla k názoru,  

že současná právní úprava se jeví dostatečnou, ale časem to stačit jistě nebude. Vzorem nám 

je jistě Evropská unie, stačí si povšimnout rostoucích ochranářských tendencí týkající  

se zpřísňování požadavků, zejména těch omezujících, na reklamu a také zpřísňování 

požadavků na odlišení léčivých přípravků od jiných výrobků, jako formy ochrany před 

klamáním.  
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V České republice je velký díl odpovědnosti soustředěn mimo právní rámec a státní 

dozor, a to zejména v rámci dohledu nad etičností reklam v rámci jednotlivých profesních  

či obdobných organizací, jež jednání svých členů korigují etickými kodexy. Je ovšem toto 

dostatečné?  Neměly by být spíše zpřísňovány zákonné podmínky? Zákonodárce současný 

stav považuje za dostatečný, ale jak dlouho to postačí. Některé subjekty, zejména ty,  

které profitují z reklamy (zadavatelé, tvůrci reklam apod.), se staví poměrně negativně 

k zákonné regulaci a odvolávají se na dostatečnou etickou samoregulaci, kterou shledávají 

dostatečnou, či dokonce argumentují samoregulační schopností samotného trhu.  

Současná právní úprava se jeví dostatečnou a i kvalitně zapracovanou, ale jaká je realita 

v rámci praxe? Reklama zaměřená na širokou veřejnost a její dozor v praxi nečiní nijak velké 

problémy, naopak reklama zaměřená na odborníky v posledních letech činila a stále činí 

potíže. Objevilo se i v nedávné době mnoho kauz týkajících se odborných seminářů  

či konferencí, jejichž účelem byla podpora prodeje daného léčivého přípravku, z nichž osoby 

účastnící se, měly zejména majetkový prospěch – tzv. lékařská turistika. Tento druh turistiky 

byl omezen nejen díky upřesnění právní úpravy ale i díky etickým samoregulátorům trhu, 

tedy zpřísněním jednotlivých profesních řádů profesními organizacemi, ale např. i stanovením 

etických požadavků na pořadatele podobných akcí jako je Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu sdružující farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem  

a vývojem inovativních léčiv. Tendence zpřísňování v rámci samoregulace hodnotím  

jako správné, ovšem regulace právními předpisy se mi stále jeví jistější a lépe vymahatelnou. 

Mezi další problematické části reklamy zaměřené na odborníky patří i návštěvy obchodních 

zástupců lékařů v ordinaci a propagace určitých léčivých přípravků, přičemž lékař je nabádán 

k předepisování daných léčivých přípravků podpořené bezplatnými vzorky, či v horším 

případě odměn v rámci jakéhosi věrnostního programu. Toto se děje za zavřenými dveřmi  

a faktická kontrola takového jednání činí velké potíže, svůj díl zodpovědnosti se snaží převzít 

Česká lékařská komora v rámci etické samoregulace, ale kontrola v tomto případě  

je nedostatečná. Zákonná úprava a zákonná možnost testování lékařů v odolnosti proti 

takovým nabídkám by byla jistě účinnější. 

Jak bylo již zmíněno v této práci, reklama se stala nedílnou součástí našich životů. 

Přivykli jsme se s ní setkávat v mnoha situacích a kontextech. Je nutné rozpoznat pravý cíl 

jednotlivých sdělení a snažit se nad těmito sděleními uvažovat, zda již nejsou za hranicí 

vhodnosti, přiměřenosti a zákonnosti, a převzít tak i svůj díl odpovědnosti, neboť i jednotlivci 

mohou na nevhodnou reklamu či závadné reklamní aktivity upozornit dozorové orgány  

a přičinit se tak o zlepšení reklamního prostředí. 
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Příloha č. 1 

Tabulka č. 1  

Počty usnesení přijatých Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v letech 2008-2011 

 

 

 

 

 

Zahájení Zastavení Upozornění Pokuta 
Odejmutí 

licence 

Udělení 
ne/souhlas

u se 
změnou 
licence 

Udělení 
souhlasu se 

změnou 
registrace 

Nová 
licence 

Nová 
registrace 

2008 703 193 136 223 3 208 78 47 14 

2009 177 258 290 240 6 200 76 47 14 

2010 201 149 234 97 0 305 43 30 12 

2011 81 207 290 67 2 180 14 33 5 
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Příloha č. 2 

Tabulka č. 2 

SÚKL - Přehled podnětů řešených pro podezření na porušení zákona o regulaci reklamy 

v letech 2007-2010 

 

 

 

 

 

 
Počet podnětů Ukončené 

Předané k zahájení 

správního řízení 
Rozpracované 

Převod podnětů z roku 2006 24 18 6 0 

Nově přijaté podněty 2007 95 69 7 19 

Celkový stav 2007 119 87 13 19 

Převod podnětů z roku 2007 31 19 12 0 

Nově přijaté podněty 2008 96 47 15 34 

Celkový stav 2008 127 66 27 34 

Převod podnětů z roku 2008 35 24 11 0 

Nově přijaté podněty 2009 128 70 13 45 

Celkový stav 2009 163 94 45 45 

Převod podnětů z roku 2009 40 24 16 0 

Nově přijaté podněty 2010 146 109 12 25 

Celkový stav 2010 186 133 28 25 
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Příloha č. 3 

Graf č. 1  

Počet šetřených reklam Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2010 členěné dle 

druhu reklamy 

 

Graf č. 2  

Počet šetřených reklam Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2009 členěné dle 

druhu reklamy 
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Graf č. 3 

Počet šetřených reklam Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2008 členěné dle 

druhu reklamy 

 

Graf č. 4  

Počet šetřených reklam Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2007 členěné dle 

druhu reklamy 
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Příloha č. 4 

Tabulka č. 3  

Počty podnětů nevyžádaných obchodních sdělení přijatých Úřadem pro ochranu 

osobních údajů v letech 2008 až 2011  

Počet podnětů 
celkem 

Vyřešené 
podněty 

Zahájení kontrol Ukončení kontrol 
Správní 

rozhodnutí o 
pokutě 

2008 1458 1311 155 91 81 

2009 2261 1678 145 131 112 

2010 2834 1525 163 144 96 

2011 4613 2283 157 137 63 
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Příloha č. 5 

Tabulka č. 4 

Počet stížností podaných Radě pro reklamu a způsoby řešení 

  Roky 

Řešení 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Z 8 5 19 12 19 20 12 16 11 17 1 

N 33 35 44 49 45 48 51 34 36 27 12 

Změna 7 9 5 2 0 1 0 0 0 0 0 

Ost. 3 10 2 8 4 8 11 3 13 9 10
173

 

Celkem 51 59 70 71 68 77 74 53 60 53 23 

Protest 2 3 4 3 7 6 5 5 4 1 0 

 

Vysvětlivky:  

Z - závadná či neetická,  

N - zamítnuto pro neopodstatněnost,  

Změna - reklama byla inzerentem změněna nebo pozastavena,  

Ost. - postoupeno či vyřízeno jinak,  

Protest - proti rozhodnutí rady byl podán protest. 
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 Zatím nevyřešené stížnosti. 
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Příloha č. 6 

Citace zákona § 2 odst. 2 zákona o léčivech 

Léčivými přípravky podle odstavce 1 jsou 

a) humánní léčivé přípravky určené pro použití u lidí nebo podání lidem, 

b) veterinární léčivé přípravky určené pro použití u zvířat nebo podání zvířatům;  

za veterinární léčivé přípravky se považují medikovaná krmiva a nepovažují  

se za ně doplňkové látky, 

c) humánní imunologické léčivé přípravky sestávající z vakcín, toxinů, sér nebo alergenových 

přípravků; výčet vakcín, toxinů, sér a alergenových přípravků stanoví prováděcí právní 

předpis, 

d) veterinární imunologické léčivé přípravky podávané za účelem navození aktivní  

nebo pasivní imunity nebo k diagnostikování stavu imunity, 

e) humánní autogenní vakcíny připravené pro konkrétního pacienta z patogenů nebo antigenů 

získaných výhradně od tohoto pacienta, 

f) veterinární autogenní vakcíny, kterými se rozumějí inaktivované imunologické veterinární 

léčivé přípravky vyrobené z patogenů nebo antigenů získaných ze zvířete nebo zvířat v chovu 

a které jsou použity pro léčbu zvířete nebo zvířat v tomto chovu ve stejné lokalitě, 

g) homeopatické přípravky zhotovené ze základních homeopatických látek podle 

homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem
4)

 nebo, není-li  

v něm uveden, lékopisem úředně používaným v současné době alespoň v jednom členském 

státě Evropské unie (dále jen "členský stát"); homeopatický přípravek se považuje za léčivý 

přípravek, i když nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou 

vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem, 

h) radiofarmaka, kterými se rozumějí léčivé přípravky, které, jsou-li připraveny k použití, 

obsahují 1 nebo více radionuklidů (radioaktivních izotopů) včleněných pro lékařský účel, 

i) radionuklidové generátory, kterými se rozumějí systémy obsahující vázaný mateřský 

radionuklid, z něhož vzniká dceřiný radionuklid, který se odděluje elucí nebo jiným 

způsobem a používá se jako radiofarmakum nebo pro jeho přípravu, 

j) kity, kterými jsou přípravky určené k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem  

do konečného radiofarmaka, a to obvykle před jeho podáním, 



VIII 

 

k) radionuklidové prekursory, kterými se rozumějí radionuklidy vyrobené pro radioaktivní 

značení jiné látky před podáním, 

l) krevní deriváty, kterými se rozumějí průmyslově vyráběné léčivé přípravky pocházející  

z lidské krve nebo lidské plazmy; krevní deriváty zahrnují zejména albumin, koagulační 

faktory a imunoglobuliny lidského původu, 

m) rostlinné léčivé přípravky obsahující jako účinné složky nejméně 1 rostlinnou látku nebo 

nejméně 1 rostlinný přípravek nebo nejméně 1 rostlinnou látku v kombinaci s nejméně jedním 

rostlinným přípravkem, 

n) transfuzní přípravky, kterými se rozumějí lidská krev a její složky zpracované pro podání 

člověku transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci, pokud nejde o krevní deriváty; 

za lidskou krev a její složky se pro účely tohoto zákona nepovažují krevní kmenové buňky  

a lymfocyty dárce krvetvorných kmenových buněk určené pro příjemce těchto buněk, 

o) vyhrazené léčivé přípravky, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat  

bez lékařského předpisu mimo lékárny, 

p) léčivé přípravky pro genovou terapii
86)

, kterými se rozumějí biologické léčivé přípravky  

s léčivou látkou, jež obsahuje rekombinantní nukleovou kyselinu, nebo je touto kyselinou 

tvořena, používanou nebo podávanou lidem k regulaci, opravě, výměně, doplnění nebo 

odstranění genetické sekvence, přičemž léčebný, preventivní nebo diagnostický účinek těchto 

léčivých přípravků se vztahuje přímo na sekvenci rekombinantní nukleové kyseliny nebo  

na produkt genetické exprese této sekvence; léčivé přípravky pro genovou terapii nezahrnují 

vakcíny proti infekčním onemocněním, 

q) léčivé přípravky pro somatobuněčnou terapii, kterými se rozumějí biologické léčivé 

přípravky určené na základě farmakologického, imunologického nebo metabolického 

působení svých buněk nebo tkání pro léčbu, prevenci nebo diagnostiku onemocnění u lidí  

a které obsahují takové buňky nebo tkáně, nebo jsou jimi tvořeny, 

1. u nichž v důsledku zásadní manipulace došlo ke změně jejich fyziologických 

funkcí, biologických nebo strukturálních vlastností významných pro zamýšlené 

klinické použití, přičemž za zásadní manipulace se zejména nepovažují manipulace 

uvedené v příloze č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího léčivé 

přípravky pro moderní terapii
87)

, nebo 

2. které nejsou určeny k použití u příjemce ve stejné základní funkci nebo stejných funkcích 

jako u dárce. 
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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. 

Abstract: 

This thesis deals with the advertising of medicinal products for human use and its 

development and legislation. 

The introductory part is set the objectives of this thesis and the reasons for choosing this 

topic. 

The first chapter is devoted to advertising, its legislation, the definition of advertising, history 

of advertising and this chapter also highlights the institution supervising advertising. 

The second chapter is to set the legal regulation of advertising in the Czech Republic. 

Regulation can be divided into the regulation of advertising public and private, together are in 

this dividing developed individual laws regarding advertising and is not omitted non-legal 

regulation of advertising. Ethical self-controller in this case especially the Rada pro reklamu 

and professional organizations. 

The third chapter is devoted to advertising of medicinal products for human use. This part is 

essential, because interpret basic definition related to medicinal products for human use. 

Further subdivision is dividing of medicinal product for human use. The basic consideration is 

whether product is successively authorised as a human medicinal product or not. In the case 

of an authorized as a human medicinal product dividing is selected according to the method of 

dispensing medicinal product. 

The fourth chapter is called legal aspects of regulation of advertising of medicinal products 

and forms the main part of this work. First, it explains the concept of advertising of medicinal 

product products, and briefly mentioned the history of Czech and European regulation of 

advertising of medicinal products. Another part deals with the legislation in force with 

reference to the instruction of the Státní ústav pro kontrolu léčiv, which is also important for 

the regulation of advertising of medicinal products for human use, although not part of the 

current legislation. Finally the work deals with the dividing of advertising regulation and its 

possible exceptions. 



 

 

Annexes of this work are graphs and charts that are used to be better the summary of the 

individual numbers of complaints by supervising authorities and transformation composition 

examined in time ads depending on the type of media. 

The conclusion summarizes new acquired knowledge and in it expressed views on the current 

legislation and working supervising authorities.  
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