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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra sociální a klinické farmacie 

 

Kandidát:      Lucie Šťávová 

Školitel:       PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. 

Název diplomové práce: Reklama ve farmacii 

 

Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou marketingu, definicí 

základních pojmů a specifických znaků marketingu ve farmacii. Dále definuje základní 

pojmy z oblasti reklamy na léčiva, zabývá se její historií a platnými právními předpisy. 

Poslední část se dotýká problematiky zásilkového výdeje v lékárnách. Praktická část 

práce se dělí na tři dílčí části. První část se zabývá analýzou reklamních materiálů lékáren 

s cílem odhalit v nich možná legislativní pochybení. Druhá část se zabývá dostupností 

věrnostních programů v lékárnách v Hradci Králové a jejich podmínkami. Třetí část se 

zabývá analýzou webových stránek a dostupností zásilkového výdeje v lékárnách 

v Hradci Králové. Výsledky práce dokazují, že při tvorbě tištěných reklamních materiálů 

lékáren dochází k porušování platné legislativy, odhalují velkou míru pokrytí lékáren věr-

nostními programy, a naopak nepotvrzují vysokou míru dostupnosti zásilkového výdeje 

v analyzovaných lékárnách. 
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The theoretical part of this diploma thesis discusses the problematics of marke-

ting, defines basic terms and specific characteristics of marketing in pharmacy. The next 

chapter defines basic terms related to the marketing of medicines, discusses its history 

and current legislation. The last chapter discusses the problematics of internet pharmacies 

and home delivery of pharmaceuticals. The practical part consists of three chapters. 

The first one analyzes the printed advertising materials commonly available in pharma-

cies with the aim to detect possible violation of current legislation. The second chapter 

analyzes the availability of loyalty programs in pharmacies in Hradec Králové and its 

terms and conditions. The third chapter analyzes web pages and online presentation of 

pharmacies in Hradec Králové as well as the availability of home delivery of pharmaceu-

ticals in these pharmacies. According to results, in printed advertising materials of phar-

macies the law is frequently being violated, loyalty programs are commonly available in 

most pharmacies and on the other hand home delivery of pharmaceuticals is not as 

commonly available as we thought. 
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1 Úvod 

Reklamní a marketingové akce jsou všude kolem nás a nevyhýbají se ani medicíně 

a farmacii. Reklamu můžeme zjednodušeně chápat jako všemožné způsoby, jak dát ve-

řejnosti o produktu vědět a zvýšit tak poptávku po něm a generovat zisk plynoucí z jeho 

prodeje. S rostoucím počtem reklam a marketingové masáže, která působí na každého 

z nás, roste i míra důležitosti, aby reklamy vždy poskytovaly pravdivé a korektní infor-

mace, aby daný produkt byl představen bez přehánění jeho vlastností a abychom nebyli 

reklamou vědomě či nevědomě klamáni. K regulaci informací uváděných v reklamních 

sděleních slouží celá řada legislativních předpisů, jejich dodržování je ale strana druhá. 

Porušování platné legislativy při tvorbě a šíření reklamy může mít dalekosáhlé následky 

na nejednoho člověka. Na straně jedné může dojít k poškození pacienta jako spotřebitele, 

který může kvůli reklamě nesprávně pochopit účel inzerovaného přípravku, jeho účinky, 

nežádoucí účinky, dávkování nebo způsob použití. Na straně druhé může dojít k postihu 

samotného lékárníka, který v dané chvíli vystupuje jako šiřitel reklamy a legislativní 

předpisy se na něj vztahují stejně tak jako na jejího zadavatele. V lehčím případě může 

být následkem ztráta důvěry ve zdravotnické odborníky, pokuta či jiná sankce udělená 

příslušnou autoritou, v těžších případech může dojít až k poškození zdraví či ohrožení 

života. Při tvorbě cílů této práce jsme proto přihlíželi k důležitosti dodržování platné le-

gislativy a bezpečnosti reklamy v oblasti léčivých přípravků a jiného lékárenského sorti-

mentu. 

Reklamní a marketingové akce ale nejsou jedinou možností, jak si mohou lékárny 

navzájem konkurovat. S rostoucí počítačovou gramotností populace stoupá i význam pre-

zentace lékáren na internetu a dostupnost doplňkových služeb jako jsou věrnostní pro-

gramy, online poradenství nebo zásilkový výdej. Uvedené služby přináší pacientovi 

mnoho výhod jako je úspora času a peněz, větší klid při rozhodování nebo možnost ná-

kupu přímo z pohodlí domova. Vhodně sestavené webové stránky nebo možnost nadstan-

dardních služeb mohou hrát důležitou roli při pacientově rozhodování, nejen ve které lé-

kárně nakoupí, ale i ke které se bude vracet. 
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2 Cíl práce  

Cílem této práce bylo odhalit možné porušování platné legislativy v tištěných re-

klamních letácích nabízených lékárnami v Hradci Králové a okolí, dále zjistit, jaká je 

dostupnost věrnostních programů a zásilkového výdeje v lékárnách v Hradci Králové 

a jaká je dostupnost a úroveň jejich webových stránek. 

 

  



10 
 

3 Teoretická část 

3.1 Marketing 

Všechny úspěšné společnosti sdílejí jednu podobnost – silný a účinný marketing. 

Jejich úspěch tkví v pochopení, jak důležité je rozpoznat a snažit se naplnit touhy a po-

třeby zákazníka. Marketing je všude kolem nás a nevyhnul se ani zdravotnictví a farma-

cii.1 

Můžeme se mylně domnívat, že samotným centrem marketingu je produkt. Marketing 

potom můžeme vnímat jako totéž, co reklamu, jako nástroj, jehož jediným účelem je pro-

dat daný produkt a generovat zisk.1 

Z výsledků jednoho amerického průzkumu, opírajícího se o předchozí průzkum pro-

vedený ve Velké Británii, vyplývá, že pojem marketing nevyvolává v laické ani odborné 

veřejnosti pozitivní odezvu. Podle výše zmíněné studie (volně přeloženo):2 

- 83 % respondentů souhlasí s tvrzením, že: „Společnosti mě vidí jen jako dalšího 

zákazníka s penězi, které u ní může utratit.“, 

- 78 % respondentů souhlasí, že: „Společnosti rády tvrdí, že jejich značka je jiná, 

odlišná od ostatních, ale ve výsledku mezi jednotlivými značkami výraznější roz-

díl nevidí.“, 

- a 70 % dotázaných se shoduje na tom, že: „Většině reklam nevěří, protože se jim 

jen snaží prodat svůj produkt“. 

Pro přemíru a všudypřítomnost marketingové komunikace se vžil poměrně trefný pojem 

marketingový smog. Hrubým odhadem je každý člověk žijící ve vyspělé zemi denně 

vystaven třem až pěti tisícům marketingových sdělení. Mnohá z nich pochopitelně nejsou 

relevantní a jsou spíše na obtíž. Lidem přehnaná marketingová masáž vadí a obtěžuje je, 

v důsledku čehož se jí snaží vyhýbat. Firmy pak na snížený zájem potenciálních zákaz-

níků reagují navýšením marketingové komunikace.3 

Přihlédneme-li k počtu reklamních sdělení, jimž je běžný občan vystaven každý den, ne-

můžeme se negativnímu pohledu na marketing divit. Pro mnoho lidí je marketing totéž, 

co reklama, prodej různých výrobků a spotřebního zboží či nejrůznější akce na podporu 

jejich prodeje typu „2+1 zdarma“ a podobně.  I když jsou nástroje jako reklama, direct 

mail a sales promotion pro marketing důležité a neodmyslitelné, pod pojmem marketing 

se skrývá mnohem víc než jen to. 
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Kvůli agresivním praktikám řada lidí vnímá marketing jako něco otravného a nadbyteč-

ného, něco, co si pokládá za cíl pouze prodat jim svůj produkt za účelem zisku. Z bližšího 

pohledu v následujících podkapitolách ale zjistíme, že marketing má i pozitivní dopady, 

jako například:3 

- lepší informovanost zákazníků o vlastnostech jednotlivých produktů dostupných 

na trhu, 

- posílení konkurenceschopnosti firemního sektoru 

- stimulace domácí i zahraniční poptávky, 

- v neposlední řadě reaguje na potřeby zákazníků (spotřebitelů) a pomáhá jim tak 

dodávat takové produkty, které zákazníci ocení. 

V následující kapitole se proto budeme zabývat vymezením pojmu marketing a rozliše-

ním jeho součástí, jako je právě reklama nebo podpora prodeje. 

3.1.1 Co je to marketing 

Marketing můžeme jednoduše definovat jako: „Aktivitu, která je přímo spojena 

s uspokojováním potřeb a přání zákazníka pomocí určité výměny, která se provádí na 

místě zvaném trh. Výměna je v podstatě transakce mezi prodávajícím a kupujícím, kdy 

kupující kupuje zboží a zaplatí dodavateli dohodnutou cenu. Trh je tvořen všemi dodáva-

jícími zboží nebo služby a kupujícími, kteří o toto mají zájem.“4 

Britský Chartered Institute of Marketing definuje marketing jako (volně přeloženo): ,,ma-

nažerský proces zodpovědný za identifikaci, anticipaci a uspokojování potřeb zákazníka 

za účelem zisku“5 

Pohled Philipa Kotlera můžeme volně přeložit jako: „sociální a manažerský proces, kte-

rým jednotlivci a skupiny jednotlivců naplňují své potřeby a přání vytvářením a výměnou 

produktů a hodnot s ostatními“.1 

Definic marketingu můžeme nalézt nepřeberné množství. Společné pro všechny je zájem 

o identifikaci potřeb zákazníka a snaha o jejich uspokojení za účelem firemního zisku. 

Podle Philipa Kotlera marketing spočívá ve vytváření, komunikování a předávání hod-

noty pro zákazníka, marketing zjišťuje potřeby zákazníka a uspokojuje je za účelem fi-

remního zisku.3 Definuje několik stěžejních pojmů marketingu, mezi nimiž jsou potřeby, 

přání a poptávka, produkty a služby, hodnota, uspokojení a kvalita, výměna, transakce 

a vztahy, a v neposlední řadě trh. 
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Samotný pojem marketing vznikl ze slova market neboli trh.6 Slovem trh se původně 

rozumělo místo, kde prodejci a zákazníci uskutečňovali výměny a transakce svých pro-

duktů. Z ekonomického hlediska můžeme trh chápat jako soubor potenciálních zákazníků 

se zájmem o určitý produkt. Velikost trhu potom závisí na počtu takových jednotlivců, 

kteří sdílejí stejnou touhu nebo potřebu, která může být daným produktem uspokojena, 

mají dostatečné prostředky pro uskutečnění transakce a ochotu tyto prostředky vynaložit.1 

3.1.2 Podnikatelské koncepce 

Pro správné pochopení a oddělení pojmů marketing a reklama je vhodné podívat se 

podrobněji na základní podnikatelské koncepce. Podnikatelskou koncepcí míníme způ-

sob, jímž může podnik realizovat své marketingové, obchodní a prodejní aktivity. Roze-

znáváme celkem čtyři a to výrobní, produktovou, prodejní a marketingovou koncepci. 

Výrobní koncepce (angl. Production concept) je z historického hlediska koncepcí nej-

starší. Poprvé se objevuje počátkem 20. století v USA. Výrobní koncepce předpokládá 

zájem spotřebitelů o levné a široce dostupné produkty. Předpokládá nenasycený trh, kdy 

poptávka převyšuje nabídku. Jednoduše řečeno se soustřeďuje na výrobu velkého množ-

ství zboží s co nejnižšími výrobními náklady, aby uspokojila i spotřebitele s nižší kupní 

silou. Marketing zde nehraje významnou roli, v centru pozornosti firem je výroba a její 

zefektivnění. Z hlediska marketingového mixu se zaměřuje pouze na cenovou složku.3, 6 

Produktová koncepce (angl. Product concept) Základem produktové koncepce je důraz 

na kvalitu bez ohledu na vyšší cenu výrobku. Cílí na spotřebitele, kteří vyhledávají kva-

litní zboží a jsou ochotni za něj zaplatit vyšší částku. Firmy se tak soustředí na neustálé 

zdokonalování svých stávajících produktů bez ohledu na poptávku trhu. Manažeři tako-

vých firem jednoduše očekávají, že kvalitní produkt si zákazníka vyhledá sám. Z hlediska 

marketingového mixu je tato koncepce zaměřena na jeho produktovou složku. 

Úskalím produktové koncepce může být marketingová krátkozrakost, někdy také ozna-

čovaná jako marketing myopia.1, 7 Pojem poprvé popsaný americkým ekonomem Theo-

dorem Levittem poukazuje na problém, kdy se firma příliš soustředí na prodej svého pro-

duktu namísto aby vnímala potřeby zákazníka a snažila se je uspokojit. Pokud se firma 

soustředí na zdokonalování svého výrobku bez ohledu na poptávku, stále dokonalejší 

prvky a technologie se odrazí na výsledné ceně a daný produkt – ač dokonalý – se může 

stát neprodejným. Zákazník kupuje produkt primárně pro uspokojení své potřeby a může 

se stát, že jeho potřeba bude uspokojena výrobkem nižší kvality s nižší cenou a daný 
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„dokonalejší“ produkt tohoto zákazníka ztratí.3 Z tohoto pohledu se zdá pro firmu výhod-

nější prodávat službu, kterou produkt zákazníkovi poskytne, spíše než produkt samotný. 

Prodejní koncepce Základem prodejní koncepce je nasycený až přesycený trh. Firma 

v tomto případě nereaguje na potřeby a přání zákazníka, ale snaží se prodat svůj produkt, 

který může být pro zákazníka málo atraktivní a sám ho příliš nevyhledává (jako např. 

pojištění) nebo se může snažit prodat zásoby produktu, který vyrobila v nadbytku. Ani 

v tomto případě se firma primárně nesoustředí na identifikaci a uspokojování potřeb zá-

kazníka, ale spíše na samotný prodej. Pro prodej takových produktů je velmi důležitá 

propagace a reklama. Proto se tato koncepce z hlediska marketingového mixu soustředí 

na jeho propagační složku (komunikační mix). Tento přístup může být efektivní pouze 

z krátkodobého hlediska, v dlouhodobém horizontu takové produkty ztrácí konkurence-

schopnost.3 

Marketingová koncepce využívá všech 4 nástrojů marketingového mixu. Její podstatou 

je odhalit potřeby zákazníka a reagovat na ně příslušným produktem. Naplňuje podstatu 

samotného marketingu, kterou je odhalení a uspokojení potřeby zákazníka za účelem 

zisku. Marketingová koncepce pak bere zákazníky jako rovnocenné partnery, kteří mají 

svá přání a své potřeby a snaží se dosáhnout zisku tím, že jim vyjde vstříc. Zdá se být 

jakýmsi ideálem mezi všemi podnikatelskými koncepcemi. 

Z hlediska tržní orientace můžeme marketingovou koncepci rozdělit na tu, která reaguje 

na vědomé zřejmé potřeby zákazníka, tzv. reaktivní třžní orientace, a na tu, která cílí na 

potřeby a touhy, kterých si zákazník zatím není vědom, tzv. proaktivní tržní orientace.3 

Touto koncepcí se proslavila na trhu např. známá firma Apple Inc. spolu se známým vý-

rokem jejího spoluzakladatele Steva Jobse „lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to ne-

ukážete“.8 

Můžeme vidět jistou podobu mezi produktovou koncepcí a marketingovou koncepcí 

s proaktivní tržní orientací, kdy se zdá, že se v obou případech snažíme zákazníkovi pro-

dat produkt, aniž by se po něm poptával. Rozdíl tkví v tom, že druhá z uvedených kon-

cepcí zohledňuje a anticipuje skryté potřeby zákazníka za účelem jejich uspokojení a tím 

dosažení zisku. 
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3.1.3 Marketingový mix 

V následující kapitole se budeme zabývat konceptem marketingového mixu. Mar-

ketingový mix je zjednodušeně řečeno soubor 4 nástrojů, jimiž dosahujeme naplnění sa-

motné podstaty marketingu – identifikace potřeb zákazníka a jejich uspokojení za účelem 

zisku. Je tedy pomyslným jádrem jakékoliv marketingové strategie. Tyto 4 nástroje bývají 

označovány jako 4P a zahrnují: produkt (angl. product), cenu (angl. price), dostupnost 

(angl. place) a propagaci (angl. promotion).3 

Pro stejné pojmy můžeme někdy najít zkratku 4C, která vysvětluje výše zmíněné pojmy 

jako hodnotu pro zákazníka (angl. customer value), náklady pro zákazníka (angl. co-

sts), dostupnost produktu (angl. convenience) a komunikaci (angl. communication). 

Objektivně zkratka 4C lépe vystihuje podstatu samotného marketingu, protože naznačuje, 

že se snaží zákazníkovi nabídnout určitou hodnotu (angl. value) spíše než jen prodat sa-

motný produkt.1 

Produkt (angl. Product) 

Produktem můžeme chápat jakékoliv fyzické zboží, ale i služby, informace, myšlenky, 

zážitky a jejich kombinace, lépe řečeno cokoliv, co může být předmětem směny. Veškeré 

funkční charakteristiky produktu by měli odpovídat marketingové strategii a podporovat 

žádaný positioning značky. Positioningem značky můžeme chápat jakousi snahu o indi-

vidualizaci, unikátnost a odlišení dané značky od ostatních na trhu a v mysli zákazníka. 

Produkt nabízený danou společností by pak měl positioning podporovat jak svými funkč-

ními charakteristikami, tak i designem, obalem apod. Pro každý produkt můžeme před-

pokládat určité stupně životního cyklu. Těmi jsou uvedení na trh, růst, zralost a úpadek.3 

Uvedené schéma se může zdát pesimistické, zvláště kvůli poslednímu bodu, ale zisky 

každého produktu časem začnou klesat a mohou vést až ke stažení produktu z trhu. Rozdíl 

mezi produkty představuje délka daného životního cyklu, která může být v řádu měsíců 

i několika desetiletí. Celkový sortiment, který firma nabízí, se potom označuje jako pro-

duktový mix.3 

Cena (angl. Price) 

Cenu, jako druhou proměnnou marketingového mixu, můžeme vyjádřit jako objem pe-

něz, které je zákazník ochoten vynaložit za určitý výrobek nebo službu. Cena je zákazníky 

vnímána jako ukazatel hodnoty zboží, jeho kvality, vlastností nebo užitku. Tvoří taky 
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důležitý prvek v rozhodovacím procesu a prvek srovnání s ostatními výrobky.6 Při ceno-

tvorbě firma zohledňuje náklady na zhotovení výrobku a stanovenou prodejní cenu, jejich 

rozdíl potom tvoří samotný zisk. Cena je jediný nástroj marketingového mixu, který ne-

přináší firmě výdaje, ale zisk.3 Vzhledem k tomu, že cena v očích zákazníka mnohdy od-

ráží kvalitu výrobku, je i klíčovým nástrojem positioningu značky. U luxusnějších značek 

automaticky očekáváme vyšší cenu výrobků a nižší cena nám může připadat podezřelá.3 

Dostupnost (angl. Place) 

Dostupností z hlediska marketingového mixu se rozumí způsob, kterým je produkt do-

pravován k zákazníkovi. Jedná se tedy spíše o distribuci produktu než o místo, jak by 

napovídal doslovný překlad. Distribuci produktu můžeme shrnout jako aktivity, které 

firma vyvíjí, aby umožnila přístup zákazníkovi ke zboží.6 Míra dostupnosti dotváří cel-

kovou hodnotu produktu. Není-li produkt, byť v jiných ohledech kvalitní, dostatečně do-

stupný, jeho hodnota rapidně klesá. V některých případech může být dostupnost i hlav-

ním faktorem, proč je daný produkt zákazníky poptáván.3  

Propagace (angl. Promotion) 

Propagace nebo také komunikace je poslední složkou marketingového mixu. Marketin-

govou komunikací se rozumí: ,,informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kte-

rého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“3 

Podobně jako ostatní nástroje marketingového mixu musí i komunikace odpovídat posi-

tioningu značky. Podle zamýšlené marketingové strategie firma volí vhodná slova, gra-

fiku, hudbu a další prvky, které společně utvářejí marketingové sdělení. 

Komunikace se zákazníkem může nabývat několika forem: 

Reklama 

Pojem reklama bývá často zaměňován s termínem marketing. Reklama je ale pouhým 

prostředkem marketingového, resp. komunikačního mixu, kterým firma dosahuje svých 

marketingových cílů. Reklamu můžeme definovat jako jakoukoliv formu placené propa-

gace zboží za účelem zvýšení jeho spotřeby. Její charakteristikou je, že je schopná ovliv-

nit velké segmenty populace najednou. O reklamě bude blíže pojednáno v dalších kapi-

tolách. 
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Přímý marketing (angl. Direct marketing) 

Oproti reklamě se direct marketing cíleně zaměřuje na jednoho zákazníka nebo na jejich 

malý okruh. Zákazník je přímo jmenovitě nebo adresně oslovován a nabídka je mu sesta-

vena „na míru“. Strategie direct marketingu je odstranění anonymity a co největší perso-

nalizace nabídky. Prostředkem direct marketingu může být direct mail, e-mail marketing, 

prodej pomocí zásilkových katalogů, teleshopping nebo telemarketing. 

V případě direct mailu mluvíme o zasílání nabídek prostřednictvím pošty nebo zásilkové 

služby, v poslední době se více využívá e-mail marketing, kterým firma zasílá nabídky 

pomocí internetu přímo na určitý seznam emailových adres. Výhodou oproti direct mailu 

je rychlost e-mail marketingu a mnohem nižší náklady.  

Cílem direct marketingu může být buď okamžitá reakce zákazníka nebo může jít o vy-

tvoření dlouhodobého vztahu, pomocí kterého zvýšíme zákazníkovu loajalitu k dané spo-

lečnosti.6 

Podpora prodeje (angl. Sales promotion) je uskutečňována pomocí nástrojů jako jsou 

přímé slevy z ceny produktu, různé akce typu 2+1 zdarma, slevové kupony, vzorky 

zdarma, soutěže nebo dárky poskytované k nákupu. 

Podpora prodeje je silný a účinný marketingový nástroj. Při dlouhodobém používání ale 

značce spíš škodí a snižuje její preference.3, 6 

 Podpora prodeje v sobě zahrnuje skupinu marketingových nástrojů označovanou jako 

POP či POS komunikaci (angl. point of purchase nebo point of sales). Jedná se o ko-

munikaci v místě prodeje prostřednictvím různých stojanů, plakátů, transparentů nebo 

modelů produktů umístěných přímo v prodejně nebo provozovně služeb. Významnou roli 

sehrává POP komunikace především u impulzivních nákupů.3 

Vztahy s veřejností (angl. Public relations) 

Nástroj označovaný jako public relations nebo media relations spočívá v budování pozi-

tivních vztahů s veřejností (resp. s médii a novináři). Jeho cílem je vyvolání pozitivní 

publicity a řízení případné publicity negativní skrze informace uváděné v médiích. 

Event marketing a sponzoring jsou dva termíny, které se mohou zdát na první pohled 

totožné. Event marketing spočívá v organizování různých kulturních nebo sportovních 

akcí pro potenciální zákazníky, kdy v zákazníkovi daná akce vyvolá pozitivní asociace, 
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čímž se zvýší jeho loajalita. V případě sponzoringu jsou kulturní nebo společenské akce 

organizované třetí stranou a sponzorující společnost dodává finanční nebo nefinanční 

podporu. Cíl je v obou případech stejný – vyvolání pozitivních emocí v zákazníkovi ve 

vztahu ke značce za účelem zvýšení jeho loajality. 

Osobní prodej 

je zprostředkován přes obchodního zástupce firmy, který dochází přímo k potenciálnímu 

zákazníkovi za účelem navázání pozitivních vztahů a identifikaci jeho individuálních po-

třeb. Primárním cílem nemusí vždy být okamžitý prodej, ale i vybudování dlouhodobého 

vztahu. Pokud k vytvoření takového vztahu dojde, je osobní prodej tím nejefektivnějším 

marketingovým nástrojem vůbec.3 Na druhou stranu je také ze všech nástrojů nejnáklad-

nější.6 

Online komunikace – Komunikace prostřednictvím internetu  

S nárůstem popularity internetu roste i význam online komunikace. Ať už ve formě re-

klamních bannerů, e-mailingu v případě direct marketingu nebo v podpoře prodeje po-

mocí online slevových kuponů. Společnost může se spotřebiteli komunikovat pomocí 

vlastních webových stránek nebo prostřednictvím sociálních medií. Vlastní webové 

stránky společnosti jsou nedílnou součástí marketingové komunikace. Pomocí webové 

stránky může společnost dotvořit svůj image v očích zákazníka nebo jej informovat jak 

o samotné společnosti, tak i o produktech, které nabízí. 

Směs nebo soubor výše zmíněných nástrojů, které firma zvolí k dosahování svých mar-

ketingových cílů, označujeme jako komunikační mix. Při výběru formy komunikace je 

vhodné zohlednit cílovou skupinu spotřebitelů, kterou chceme oslovit a samotný cíl, kte-

rého chce firma dosáhnout. Chceme-li například vyvolat dlouhodobý obchodní vztah se 

zákazníkem zvolíme jinou strategii, než kdybychom chtěli vyvolat okamžitý prodej.3 
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3.2 Marketing ve farmacii a jeho specifika 

Ve farmaceutickém sektoru najdeme využití pro všechny složky marketingového 

mixu. Široce se zde uplatňuje především marketingová komunikace včetně reklamy. Far-

maceutická firma provádí marketing v případě, že uvádí nový produkt na trh a chce do-

sáhnout co nejvyššího podílu na trhu v určité kategorii léčiv. Marketing ve farmacii mů-

žeme chápat i jako důležitý nástroj pro přenos informací ke zdravotnickým profesioná-

lům, ať už lékařům či lékárníkům. Čím lepší informovanost lékařů a lékárníků, tím snazší 

se stává rozhodovací proces při výběru správného léčiva pro pacienta.6 

3.2.1 Marketingový mix ve farmacii 

První proměnnou marketingového mixu je produkt, výrobek. Produktem ve farma-

cii může být léčivo, ať už léčivo volně prodejné nebo to, jehož výdej je vázán na lékařský 

předpis, doplněk stravy, zdravotnický prostředek, kosmetika nebo potravina pro zvláštní 

lékařské účely. Podle výše zmíněné definice produkt nemusí mít jen materiální charakter, 

může jím být i poskytovaná služba, osvětová myšlenka týkající se zdraví a prevence one-

mocnění nebo zdravého způsobu života. Více než samotný produkt je důležitá jeho hod-

nota, přínos pro zákazníka. V případě léčiv je jejich samotná hodnota velmi vysoká, jeli-

kož jsou vyráběna pro „navrácení normálních funkcí v lidském organismu“6, k udržení 

plného zdraví a prevenci onemocnění. Výrobci léčiv se snaží jejich hodnotu dále zvyšovat 

zaváděním nových generací léčiv s nižším výskytem nežádoucích a vedlejších účinků. 

Léčivo jako takové je specifický druh zboží, na které jsou kladena enormní kritéria v ob-

lastí bezpečnosti, účinnosti, jakosti a dostupnosti na trhu.3, 6 

Důležitým nástrojem, jímž farmaceutické firmy usilují o svůj podíl na trhu, je cena. 

Pro udržení cenové racionality léčiv jsou léčiva ve všech zemích cenově regulována. 

Všechna léčiva hrazená ze zdravotního pojištění podléhají cenové regulaci. Cena léčiva 

se skládá ze tří proměnných:6 

- cena, za kterou výrobce prodá léčivo distributorovi, 

- obchodní přirážka, která zahrnuje přirážku distributora a přirážku lékárny,  

- DPH. 

Cena výrobce je regulována rozhodnutím SÚKL nebo držitelem rozhodnutí o registraci. 

V obou případech se stanoví horní limit, který nesmí být překročen. Maximální obchodní 

přirážku pak stanovuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ČR. Maximální možná 
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výše obchodní přirážky se pak odvíjí od ceny výrobce pro dané léčivo. Výše DPH je 

stanovena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Zatímco léčiva hrazená ze zdravotního pojištění podléhají cenové regulaci, léčiva volně 

prodejná regulována nejsou a jedinou regulací je tak konkurenční boj mezi léárnami.9, 10 

U léčiv částečně hrazených ze zdravotního pojištění může být pro pacienta rozhodující 

výše doplatku čili rozdíl mezi cenou přípravku a jeho úhradou ze zdravotního pojištění. 

Různé výše doplatků na léčiva jsou častým předmětem diskuzí. Možností, jak sjednotit 

výše doplatků ve všech lékárnách, by bylo zavedení fixních cen za léčiva. Tato varianta 

má mnoho příznivců i odpůrců. V ČR nejsou k dnešnímu datu stanovené fixní doplatky 

za léčiva, proto se i jejich výše může stát nástrojem pro konkurenční boj mezi lékárnami. 

Lékárny s vyššími obraty jako jsou lékárny nemocniční, velké řetězcové lékárny, lékárny 

umístěné v obchodních centrech mají možnost nakoupit od distributorů léčiva s množ-

stevní slevou a srazit tak výše doplatků, což představuje nespornou konkurenční výhodu. 

Nejčastějšími argumenty pro zavedení fixních cen léčiv jsou:6 

- pacient nemusí obíhat více lékáren, aby zjistil, kde mají léčivo nejlevnější, sa-

motný nákup je pro něj mnohem pohodlnější a příjemnější, 

- lékárny by si měly menší možnost konkurovat si cenami, ale mohly by si konku-

rovat kvalitou poskytovaných služeb,  

- lékárny s menšími obraty by nebyly v nevýhodě oproti lékárnám s větším odbě-

rem léků. 

Naopak mezi protiargumenty patří:6 

- byla by nezbytná kontrola, zda lékárny výše doplatků dodržují, 

- pevné ceny brzdí konkurenci mezi lékárnami a odporují pravidlům volného trhu, 

- lékárny s velkými odběry léčiv by ztratily svoji konkurenční výhodu.  

Možnost konkurenčního cenového boje představují generická léčiva. Generické léčivo je 

léčivo terapeuticky ekvivalentní originálnímu léčivu, které může být zavedeno na trh až 

po uplynutí jeho patentové a dodatkové ochrany. Musí obsahovat stejnou účinnou látku 

ve stejném množství, mít stejnou lékovou formu a musí být bioekvivalentní originálnímu 

přípravku. Takové léčivo musí být zaměnitelné s léčivem originálním. Lišit se může po-

užitými pomocnými látkami, které nemají terapeutický efekt.6, 11 Výhoda generických 
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léčiv je potom jejich cena, která může být i o 20–80 % nižší, vzhledem k tomu, že na jeho 

vývoj a výzkum nebyly vynaloženy vysoké náklady jako na vývoj léčiva originálního.6 

Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu ve farmacii je marketingová 

komunikace. Zde se uplatňují všechny její formy. Volný prostor v lékárně může být jed-

noduše využit pro propagaci volně prodejných léčiv a doplňkového sortimentu. Forma 

propagace může být vyčlenění části reklamní plochy pro určitý přípravek, různé infor-

mační stánky, POP a POS materiály v prostoru lékárny v podobě informačních tabulí, 

bannerů, letáků, trojrozměrných modelů, reklamních brožur, LCD obrazovka s reklam-

ními spoty a podobně.6 

V posledních letech roste především význam direct marketingu. Jak už jsem uvedla 

výše, v případě direct marketingu mluvíme o přímé komunikaci s daným zákazníkem 

nebo úzkým okruhem zákazníků. Rostoucí trend direct marketingu můžeme přisoudit roz-

růstajícím se databázím s osobními daty pacientů, díky kterým je možné je snadněji přímo 

oslovit. Direct marketing slouží k selektivnímu oslovování, motivaci a odměňování věr-

ných zákazníků, resp. skupiny zákazníků, která podle Paretova pravidla nejvíce přispívá 

k prodejům. Paretovo pravidlo, které tvrdí, že 80 % prodejů uskutečňuje 20 % zákazníků, 

platí i ve farmaceutickém sektoru. Pro konkrétní představu můžeme uvést stále více ob-

líbené věrnostní programy, kdy je pacient přímo úměrně odměňován v závislosti na tom, 

jakou hodnotu má jeho nákup v dané lékárně.6 

Dalším důležitým pilířem je osobní prodej čili návštěva reprezentantů farmaceutických 

společností u lékařů a lékárníků. Cílem je především zvýšit informovanost zdravotnic-

kých profesionálů o daném přípravku a tím usnadnit rozhodovací proces při výběru správ-

ného léčiva pro pacienta.6 

Ve farmaceutickém sektoru na poli volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy 

a kosmetiky najdeme zastoupení i pro sales promotion (neboli podporu prodeje). Roz-

dělit je můžeme na spotřebitelské (consumer promotion) a obchodní (trade promo-

tion). Spotřebitelské cílí přímo na zákazníky, obchodní potom na lékaře a lékárny. Spo-

třebitelskou formu podpory prodeje můžeme vidět v podobě různých akcí (2+1 apod.), 

výhodných balení, poskytování reklamních vzorků nebo dárků k nákupu. Více rozšířené 

jsou obchodní promotion pro lékárny přímo od farmaceutických společností v podobě 

různých časově omezených akcí (např. 10+1 produkt zdarma). Dané informace se spotře-

biteli nesdělují, proto značce neškodí.6  
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Poslední složka marketingového mixu označovaná jako dostupnost nebo místo nebo 

jak jsem uvedla výše distribuci. Distribuce léčiv je klíčovou proměnnou marketingového 

mixu ve farmacii. „Místo neboli distribuce představuje aktivity, které výrobní firma vy-

víjí, aby umožnila přístup zákazníka ke zboží.“6 Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná 

o cestu léčiva od jeho výrobce až ke konečnému spotřebiteli přes různé distribuční kanály. 

V distribučním farmaceutickém řetězci nejčastěji nacházíme 3 články a to: výrobce, lé-

kárenský velkoobchod a lékárnu (maloobchod). Lékárenský velkoobchod si můžeme 

představit jako zprostředkovatele prodeje a transportu léčiv od výrobce do cílových pro-

dejních míst, jimiž mohou být lékárny, zdravotnická zařízení, zařízení hygienické služby 

nebo prodejci vyhrazených léčiv. Cesta léčiva od výrobce do lékárny probíhá přes zpro-

středkovatele prodeje – distributora, který plní 3 základní funkce:6 

- obchodní funkci – nakupuje zboží od výrobce za účelem jeho dalšího prodeje, 

- zásobovací funkci – shromažďuje léčiva od různých výrobců a distribuuje je lé-

kárnám, zajišťuje skladování léčiv, kontroluje kvalitu distribuovaného zboží, 

- organizační funkci – kontroluje kvalitu distribuovaných výrobků, poskytuje infor-

mace zákazníkům, dohlíží nad dobrou pověstí prodávaného zboží. 

Distributorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná zajišťovat dis-

tribuci léčiv. Povolení k vykonávání této činnosti uděluje na žádost SÚKL. Distributor 

musí prokázat, že má k dispozici vhodné skladovací prostory, aby zajistil řádné sklado-

vání léčivých přípravků. Při výkonu činnosti musí jednat v souladu se záko-

nem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, především 

v souladu s jeho §77 „Práva a povinnosti distributora“ a v souladu s vyhláš-

kou č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv.12, 13, 14 

Z pohledu marketingu má nastolený systém distribuce několik výhod:6 

- velkoobchod je blíže maloobchodu, proto je dodání léčiv rychlejší, než kdyby 

bylo zajištěno výrobcem, 

- velkoobchod přebírá rizika plynoucí ze skladování léčiv, 

- výrobce může využít informačních aktivit velkoobchodu. 

 



22 
 

3.2.2 Marketingová komunikace prostřednictvím internetu 

S nárůstem popularity internetu a internetové gramotnosti populace nemůžeme 

tento komunikační kanál opomenout. Spotřebitelé stále více vyhledávají informace 

o svém zdraví a léčivých přípravcích dostupných na českém farmaceutickém trhu. Vý-

zkum provedený společností GfK v srpnu roku 2004 naznačuje, že více než polovina in-

ternetové populace (55 %) využívá internet k vyhledávání informací o lécích, vitamínech 

a ostatních léčivých přípravcích. V 68 % potom lidé navštěvovali zdravotnické portály, 

40 % respondentů stránky farmaceutických firem.6 Z výše uvedeného můžeme předpo-

kládat ještě masivnější zájem spotřebitelů dnes. Internet není samostatnou složkou mar-

ketingového mixu, je to nástroj, který významně obohacuje marketingovou komunikaci. 

Ze všech disciplín internet nejvíce ovlivnil direct marketing. Komunikace prostřednic-

tvím emailu je několikanásobně rychlejší, náklady jsou nižší. Internet nabízí možnost vy-

užívání klíčových slov a informací o předešlém vyhledávání spotřebitele, pro cílené do-

ručování takových reklam, které by pro spotřebitele mohly být zajímavé.6 Marketingový 

prostor poskytují i webové stránky lékáren a farmaceutických společností. Kromě infor-

mativní činnosti zde můžeme provozovat i činnost marketingovou v podobě reklamy na 

volně prodejné léčivé přípravky, doplňky stravy a kosmetiku, služby a různé marketin-

gové akce nabízené lékárnou. Pro marketingovou činnost na internetu platí stejná pravidla 

jako pro jiná média. Je nutné proto zajistit, aby nedocházelo k šíření reklamy na léčivé 

přípravky vázané na lékařský předpis široké veřejnosti. Reklama na volně prodejné léčivé 

přípravky musí probíhat v souladu se zákonem č. 40/1995, o regulaci reklamy. Každé 

takové reklamní sdělení musí obsahovat:15 

- název humánního LP tak jak je uveden v rozhodnutí o registraci, 

- výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace, 

- text reklamy musí být formulován tak, aby bylo zřejmé, že jde o reklamu na hu-

mánní LP, 

- informace nezbytné pro správné použití LP, 

- prezentace LP musí odpovídat informacím uvedeným v SPC. 

Za nesplnění výše uvedených požadavků může být uložena pokuta až 2 miliony korun.16 

Rostoucím trendem webových stránek lékáren a internetových lékáren se budeme 

dále zabývat v praktické části. 
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3.2.3 CRM Marketing a věrnostní programy 

Customer Relationship Management (CRM) Marketing můžeme chápat jako 

nástroj k udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Nejedná se tedy primárně o ná-

stroj pro zisk zákazníků nových, jako spíš k udržení a zajištění spokojenosti těch stávají-

cích. Podle některých je tento systém výhodný v tom, že náklady na získání nového zá-

kazníka jsou výrazně vyšší než náklady na udržení toho stávajícího.3 CRM je založen na 

získávání a shromažďování informací o zákazníkovi jako jsou jeho osobní údaje, výše 

tržeb a druh zakoupeného zboží, osobní a nákupní preference, kontaktní údaje apod. Po-

mocí tohoto nástroje můžeme lépe identifikovat, analyzovat a předpovídat nákupní akti-

vity zákazníka a lépe tak cílit na jeho potřeby. CRM systémy vedou k vyšší efektivitě 

především direct marketingu a tím potenciálně k vyšším ziskům.17 

Do oblasti CRM Marketingu spadají i stále oblíbenější věrnostní programy repre-

zentované nejčastěji věrnostními kartami. Podle několika zdrojů je fungující věrnostní 

program významným nástrojem pro konkurenceschopnost lékárny a v budoucnu nebude 

možné se v lékárně bez věrnostního programu obejít.18, 19 Klientský program může sloužit 

jak k získání nových zákazníků, tak k udržení loajality a spokojenosti těch stávajících. 

Zákazníci jsou nejčastěji identifikování pomocí plastových věrnostních karet. Shromaž-

ďované informace umožňují získat ke každému pacientovi individuální přístup. Věrnostní 

systémy, přestože jsou primárně budovány jako ekonomický nástroj, tak můžeme chápat 

i jako nástroj pro zlepšení a zkvalitnění poskytování farmaceutické péče.18 

Věrnostními programy lékáren se budeme dále zabývat v praktické části této práce. 
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3.3 Reklama 

Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zá-

kona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění poz-

dějších předpisů, se reklamou obecně rozumí „oznámení, předvedení či jiná prezentace 

šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, 

zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží.“ Za reklamu na humánní léčivé přípravky 

pak zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, považuje také všechny informace, přesvěd-

čování nebo pobídky s cílem podpořit předepisování, dodávání, prodej nebo výdej léči-

vých přípravků.20 

Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o placenou či neplacenou formu propagace 

zboží za účelem zvýšení jeho spotřeby. S reklamou se nejčastěji setkáváme prostřednic-

tvím komunikačních médií, jako je periodický a neperiodický tisk, rozhlasové a televizní 

spoty, reklamy šířené po počítačových sítích, různé plakáty a reklamní letáky, podle kte-

rých můžeme reklamu rozdělit na několik typů a to na:3 

- televizní reklamu vysílanou ve formě krátkých reklamních spotů, 

- rozhlasovou reklamu, 

- tiskovou reklamu, která zahrnuje reklamu v novinách a časopisech, 

- venkovní reklamu, jako různé billboardy, reklamní materiály umístěné do vitrín, 

na zastávky hromadné dopravy, veřejné plakátové plochy a jiné, 

- reklamu v kinech, 

- product placement, čímž rozumíme záměrné umístění značky do filmů, televiz-

ních pořadů a dalších audiovizuálních děl, 

- a online reklamu šířenou prostřednictvím internetu. 

Nespornou výhodou reklamy je její schopnost cílit na velké segmenty populace najednou. 

Je poutavá, působivá, má schopnost vyvolávat ve spotřebiteli asociace. Podle některých 

autorů je reklama nejdůležitější prostředek pro vytváření a posilování značek.3 

V případě reklamy na humánní léčivé přípravky je zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy, přesně definováno, co je za reklamu považováno a co ne. Za reklamu se v tomto 

případě považují: 

- návštěvy obchodních zástupců s humánními LP u osob oprávněných je předepi-

sovat, dodávat nebo vydávat, 

- dodávaní reklamních vzorků LP, 
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- podpora předepisování, výdeje a prodeje humánních LP pomocí daru, spotřebitel-

ské soutěže a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či 

věcné odměny, 

- sponzorování různých setkání konaných za účelem podpory předepisování, pro-

deje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, 

- sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů na ces-

tovné a ubytování souvisejících s jejich účastí. 

Na druhé straně je zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, definováno i co už za 

reklamu na humánní LP považováno není, a to především: 

- označování humánních LP a informace uvedené v příbalovém letáku, 

- korespondence nutná k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní humánní 

léčivý přípravek a případné doprovodné materiály nereklamní povahy, 

- prodejní katalogy a ceníky, neobsahují-li popis vlastností humánních LP, 

- údaje o lidském zdraví nebo onemocněních, pokud neobsahují žádný odkaz, a to 

ani nepřímý, na humánní léčivý přípravek. Takové informace nepodléhají zá-

konu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, i v případě, je-li jejich cílem zvýšení 

prodeje.20, 21 

3.3.1 Definice základních pojmů 

3.3.1.1 Léčivý přípravek 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, definuje léčivý přípravek jako „látku nebo kombinaci 

látek, prezentovanou s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemoc-

nění lidí nebo zvířat“ nebo jako „látku nebo kombinaci 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.“ 

Mezi léčivé přípravky potom patří:12 

- humánní léčivé přípravky určené pro použití u lidí nebo podání lidem, 

- veterinární léčivé přípravky včetně medikovaných krmiv, 

- humánní a veterinární imunologické přípravky a humánní a veterinární autogenní 

vakcíny, 

- homeopatické přípravky, 

- radiofarmaka, 
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- radionuklidové generátory a radionuklidové prekursory, 

- rostlinné léčivé přípravky, 

- krevní deriváty a transfuzní léčivé přípravky, 

- vyhrazené léčivé přípravky, 

- léčivé přípravky pro genovou a somatobuněčnou terapii. 

3.3.1.2 Zdravotnický prostředek 

Pojem zdravotnický prostředek definuje zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických pro-

středcích, jako22: 

„nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení urče-

ného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a ne-

zbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, 

určené výrobcem pro použití u člověka za účelem 

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, 

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo 

zdravotního postižení, 

c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického pro-

cesu, nebo 

d) kontroly početí, 

a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu far-

makologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být 

takovými účinky podpořena.“ 

Zdravotnické prostředky nemají na rozdíl od léčivých přípravků farmakologický, imuno-

logický ani metabolický účinek na organismus. Patří mezi ně například22: 

aktivní implantabilní ZP, diagnostické ZP používané in vitro, individuálně zhotovené ZP, 

výrobek určený k podání léčiva nebo výrobek, jehož integrovanou součástí je léčivá látka, 

která by bylo při samostatném použití možno považovat za léčivý přípravek. 

Zdravotnickým prostředkem naopak není léčivý přípravek, lidská krev a výrobky z lidské 

krve, transplantáty, tkáně nebo buňky lidského nebo zvířecího původu, doplňky stravy, 

kosmetické prostředky a biocidní přípravky.22 
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3.3.1.3 Doplněk stravy a potravina určená pro zvláštní výživu 

Pod pojmem doplněk stravy se dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích, rozumí: „potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je kon-

centrovaným 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.“23 

Kategorii Potraviny pro zvláštní výživu definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU č. 609/2013 jako: „potraviny, které jsou zvláštním způsobem zpracovány či mají 

zvláštní složení a které jsou určeny pro řízenou dietní výživu pacientů včetně kojenců 

k použití pod lékařským dohledem, tedy jako jediná nebo částečná výživa pacientů s ome-

zenou, sníženou nebo narušenou schopností přijímat, trávit, vstřebávat, metabolizovat 

nebo vylučovat obvyklé potraviny nebo určité živiny v nich obsažené či jejich metabolity 

nebo pacientů s jinými lékařsky stanovenými požadavky na výživu, jejichž řízené dietní 

výživy nelze dosáhnout pouze změnou normální strav“24 

Takovými potravinami se rozumí:25 

- počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí, 

- potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu ko-

jenců a malých dětí, 

- nízkoenergetická výživa určená ke snižování hmotnosti, 

- potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

- potraviny bez fenylalaninu, se sníženým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, 

- potraviny určené pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu. 

Problémem se může zdát rozlišení doplňku stravy od volně prodejných léčiv. Právně i le-

gislativně je mezi oběma pojmy jasná hranice, která je stanovena jejich použitím. Léčivé 

přípravky slouží k prevenci, léčbě, diagnostikování, zmírnění onemocnění nebo k ovliv-

nění fyziologických funkcí.12 Doplňky stravy oproti tomu doplňují běžnou stravu na úro-

veň, která příznivě ovlivňuje zdravotní stav a nejsou určeny k prevenci, zmírnění ani 

léčbě chorob a žádné z těchto tvrzení nesmí být na obalu doplňku stravy uvedeno.23 Z to-

hoto důvodu jsou na volně prodejné léčivé přípravky i na doplňky stravy kladeny odlišné 

požadavky pro uvedení na trh. U léčivých přípravků SÚKL požaduje doložení kvality, 

bezpečnosti a účinnosti pro deklarovaný způsob použití, je schvalována příbalová infor-

mace a SPC. Léčivé přípravky jsou k dostání pouze v lékárnách a u prodejců vyhrazených 
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léčiv. U doplňků stravy se posuzuje pouze epidemiologická, hygienická a mikrobiolo-

gická nezávadnost, nikoli účinnost ani bezpečnost. Dozorovým orgánem je v tomto pří-

padě Státní zdravotní ústav, nikoli SÚKL. Legislativně spadají volně prodejná léčiva do 

zákona č. 378/2007, o léčivech, a doplňky stravy pod zákon č. 110/1997 Sb., o potravi-

nách a tabákových výrobcích.6 

3.3.1.4 Klamavá reklama  

Klamavá reklama je taková, která jakýmkoliv způsobem vědomě klame nebo je způsobilá 

klamat osoby, jimž je určena nebo ke kterým dospěje, vyvolává klamné představy o na-

bízeném zboží za účelem zvýšení jeho spotřeby a tímto způsobem je schopna ovlivnit 

hospodářské konání spotřebitele. Není přitom podstatné, jsou-li uvedené údaje pravdivé 

či nepravdivé, ale jsou-li schopny uvést spotřebitele v omyl nebo ho přimět učinit roz-

hodnutí o koupi, které by jinak neučinil.26, 27 

Taková reklama naplňuje podstatu nekalé obchodní praktiky definované §4 zá-

kona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jako obchodní praktiku, která je v rozporu 

s požadavky odborné péče a je způsobilá narušit ekonomické chování spotřebitele, kte-

rému je určena nebo který je jejímu působení vystaven. Nekalou obchodní praktikou ro-

zumíme zejména klamavé konání, jímž podle výše zmíněného zákona rozumíme posky-

tování pravdivých či nepravdivých informací, jimiž je spotřebitel uváděn v omyl, kla-

mavé opomenutí, kdy spotřebiteli nejsou poskytnuty veškeré informace, které potřebuje 

k rozhodnutí o koupi, nebo jsou poskytnuty nesrozumitelným způsobem, nebo agresivní 

obchodní praktiky, které zhoršují svobodu volby spotřebitele. Všechny tři zmíněné prak-

tiky pak mohou přimět spotřebitele učinit rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinil.27 

Užívání nekalé obchodní praktiky v propagaci zboží a služeb je zákonem č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy, zakázané a v reklamě na humánní léčivé prostředky nepřípustné. 

3.3.1.5 Skrytá reklama 

Za skrytou reklamu se považuje taková forma propagace, kdy je obtížné rozlišit, že se 

jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.  Taková forma reklamy 

poškozuje jak poctivé konkurenty, tak spotřebitele, které může vést k rozhodnutí ke 

koupi, které by jinak spotřebitel neučinil. Lze říci, že i skrytá reklama naplňuje podstatu 

nekalé obchodní praktiky, protože záměrně klame spotřebitele a ovlivňuje jeho hospodář-

ské chování. Taková reklama je nepřípustná, problémem ovšem je, že skrytou reklamu 

bývá poměrně obtížné odhalit a prokázat.15 
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Častou formou skryté reklamy bývá tzv. product placement, což je cílené umístění pro-

duktu do kinematografických děl, filmů, sportovních a zábavních pořadů s cílem zvýšení 

spotřeby tohoto produktu. V ČR je legální za podmínek stanovených záko-

nem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Product place-

ment je zakázán v případě léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis.28 

3.3.1.6 Srovnávací reklama 

Srovnávací reklama je taková reklama, která přímo nebo nepřímo označuje jiného soutě-

žitele, jeho zboží nebo službu. Podle podmínek definovaných občanským zákoníkem ne-

smí být klamavá, může srovnávat jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo 

určené ke stejnému účelu, nesmí zlehčovat soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo 

její výsledky nebo jejich označení ani z nich jakýmkoliv nekalým způsobem těžit a nesmí 

nabízet zboží nebo službu, která je napodobeninou zboží označeného ochrannou známkou 

soutěžitele nebo jeho názvem. Naopak musí srovnávat objektivně vlastnosti daného zboží 

včetně ceny a srovnávat pouze zboží se stejným označením původu.20, 26 Za splnění da-

ných podmínek je srovnávací reklama na humánní LP přípustná pouze je-li zaměřena na 

odbornou veřejnost.20 
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3.4 Historie reklamy a propagace v oblasti léčiv 

Zjednodušeně lze říci, že reklama je stará jako obchod sám. Prvopočátky reklamy 

můžeme najít už ve starém Egyptě a Mezopotámii, kde si trhovci sami vyráběli jakési 

ochranné známky ve formě symbolů, jimiž odlišovali své výrobky od výrobků svých kon-

kurentů. Významnou roli v rozvoji reklamy sehrál vynález knihtisku, který se datuje do 

15. století, který výrazně napomohl zavedení tiskové formy reklamy. Z prvních periodik 

obsahujících reklamní obsah můžeme jmenovat francouzské noviny Le Gazette, vydá-

vané od roku 1631; první české noviny Český postilion neboližto Noviny české, které 

vycházely od roku 1719, nebo Anglické listy pravidelně vydávané v 18. století. Největ-

šího rozmachu ale reklama dosáhla v druhé polovině 19. století, kdy narůstala společně 

s rozvojem průmyslové výroby. S rostoucím počtem odvětví rostla i konkurence a soutěž 

o zákazníka, na trhu se objevovaly nové výrobky a bylo třeba o nich spotřebitele infor-

movat.29 

 Reklama se nevyhnula ani lékařům a lékárníkům. Definice a vymezení, co je a co 

není za reklamu na léčiva považováno, se v průběhu dějin často obměňovala, nicméně 

podstata reklamy, kterou je propagace s cílem zvýšení odbytu zboží, zůstala stejná. 

Reklama na léčiva se rozvíjela společně se vznikem lékáren a rozvojem lékárenství 

jako takového. Předchůdci lékárníků – kořenáři – prodávali koření a některé léčivé pří-

pravky v krytých kotcích nazývaných apotheca, které můžeme považovat za předky dneš-

ních lékáren. Až do 15. století příprava léčivých přípravků v lékárnách téměř neexisto-

vala. Rozvíjet se začala v 16.–17. století po zavedení chemických léčiv. Monopol na vý-

robu léčivých přípravků si lékárny zachovaly až do roku 1855, kdy Pharmacopoeia Aus-

triaca V. povolil lékárnám nákup již vyrobených chemických léčiv. S rozvojem chemic-

kého průmyslu v 19. století rostla i průmyslová výroba léčivých přípravků a lékárenská 

malovýroba byla odsunuta do pozadí. Lékárníci reagovali výrobou LP s vlastní tajnou 

recepturou tzv. specialit, někdy označovaných jako arcana (arcanum lat. – tajemství). Lé-

kárníci své speciality různými způsoby propagovali. Růst farmaceutického průmyslu 

a spolu s ním i reklamy na léčiva zastavila 1. světová válka, rozvoj těchto odvětví pokra-

čoval až po jejím ukončení.29 

V prvopočátcích převažovala reklama slovní, za první náznaky reklamy můžeme po-

važovat různá slovní vychvalování mastičkářů prodávajících koření a léčivé přípravky na 
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tržištích.29 Rozvoj písemné reklamy započal v 16. století, kdy se nejprve reklama objevo-

vala v novinách a později vznikaly první reklamní letáčky a plakáty. Reklama se původně 

zaměřovala na pacienta – spotřebitele, ale od 19. století postupně začala cílit i na lékaře 

a lékárníky, jak je tomu dodnes. Taková reklama nabývala různých forem. Písemná re-

klama se vyskytovala především v odborných medicínských časopisech. Takovým časo-

pisem u nás byl například Praktický lékárník vydávaný od října 1932. Zabýval se otáz-

kami běžné lékárenské praxe, informace o léčivých přípravcích, magistraliter receptury 

a mimo jiné i obchodní stránkou provozu lékárny. „Bylo publikováno množství článků, 

návrhů a rad, jak zvýšit prosperitu lékáren – zejména podporou prodeje volně prodejných 

léčivých přípravků a doplňkového sortimentu – především pomocí vhodné reklamy, ale 

i výrobou vlastních kvalitních domácích specialit nebo již zmíněnou modernizací lékárny, 

která většinou obnášela i vybudování nebo zvětšení výkladních skříní…Praktický lékárník 

přinášel čtenářům náměty, jak zvýšit ruční prodej pomocí promyšleně a vkusně aranžo-

vaných výloh i vhodným vystavením zboží v oficíně.“30 

Zajímavá je propagace pomocí tzv. Lékárnických pohádek, které vydala redakce časopisu 

Praktický lékárník. Veřejnost a děti byly zábavnou formou informovány o existenci, 

funkcí a provozem lékárenské instutice.30 

Kromě článků v odborných periodicích a informačních letáčků byly využívány k propa-

gaci i výkladní skříně, obrázkové kartičky pro děti, reklama se začala objevovat ve filmu, 

v lékárnách se využívaly etikety, účtenky, receptní obálky, obalový materiál a nálepky.29 

Reklama cílená na lékaře a lékárníky se příliš nelišila od té dnešní. Můžeme ji 

rozdělit na reklamu:29 

- mediální, která informovala lékaře prostřednictvím článků v časopisech, letáčků, 

prospektů, kalendářů, katalogů apod., 

- přímou, která zahrnovala návštěvy odborných zástupců u lékařů a lékárníků, 

osobní informační dopisy, exkurze do lékáren, ale i dodávání vzorků léčivých pří-

pravků, 

- podpora prodeje potom znamenala prezentace na odborných kongresech, veletr-

zích, výstavách a konferencích, 

- budování dobrého jména společnosti, jejímž nejčastějším způsobem byl spon-

zoring různých setkání a akcí pořádaných zdravotnickými organizacemi a spolky, 

ale i udílení cen, darů a stipendií. 
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3.4.1 Historie regulace reklamy na léčiva u nás 

Právní regulace reklamy na léčiva prošla v průběhu staletí mnoha změnami, z nichž 

některé zůstaly zachované až do dnešní doby. Reklama v oblasti léčivých přípravků za-

znamenala největší rozmach v 19. století, doba rozvoje farmaceutického průmyslu vedla 

k nárůstu konkurence mezi lékárnami a v rámci zachování spravedlivé soutěže bylo nutné 

reklamu právně regulovat.31 

Dvěma základními právními předpisy v 18. století byly tzv. dvorní patent, který za-

kazoval prodej a veřejnou propagaci arcan (označované jako „dryjáčnické vychvalo-

vání“31) a Lékárnická instrukce, konkrétně její §27 zakazující lékárníkovi léčit pacienty. 

Za léčení bylo považováno veřejné oznamování účinku léčiva a jeho doporučování, což 

z dnešního hlediska můžeme chápat jako reklamu, která tudíž nebyla povolena. Doporu-

čování léčiva k všeobecnému užívání bylo chápáno jako výroba a prodej arcan a proto 

ani tato forma propagace nebyla povolena.31 

Reklama na léčivé přípravky se rozvinula až poté, co byla v roce 1894 oficiálně schvá-

lena výroba, prodej a propagace tzv. farmaceutických specialit. Lékárník ale musel být 

vždy schopen předložit předpis, podle něhož byla daná specialita připravena, a to i byla-

li připravena v jiné lékárně než jeho vlastní. Užívání ochranných známek bylo uzákoněno 

roku 1890, od r. 1901 bylo povoleno užívání obchodních názvů.31 

Nejvíce rozšířená byla reklama tisková v podobě reklamních letáčků, prospektů, ale vy-

skytovala se i přímo na obalových materiálech léčivých přípravků. Možnost využití obalu 

jako nosiče reklamy zakázalo Ministerské nařízení z roku 1903 a Výnos c.k. místodrži-

telství z téhož roku, který zakazoval lékárníkům balit LP do tištěných prospektů.31 

Možnou agitaci u lékařů, poskytování darů a placenou preskripci zakazovaly dva právní 

dokumenty – Dvorní dekret z roku 1771 a předchůdce trestního zákona z roku 1852. 

Výše zmíněné právní předpisy byly přejaty tzv. recepturní normou a platily nadále i v teh-

dejším Československu. Reklama na léčivé přípravky vázané na lékařský předpis zůstá-

vala neregulována až do roku 1938, kdy byla výnosem ministerstva veřejného zdravot-

nictví a tělovýchovy omezena pouze na odborný tisk. Můžeme si povšimnout, že toto 

pravidlo platí dodnes.31 
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Nutnost právní regulace lékové oblasti, a to nejen v oblasti reklamy a propagace, se zvý-

šila především v 60. letech 20. století po tzv. Conterganové aféře. V důsledku této tragé-

die byly vydány mnohé legislativní dokumenty, které definovaly požadavky na farma-

ceutické, toxikologické a farmakologické vlastnosti léčiv. Oblast reklamy upravovaly Di-

rektivy 92/27/EEC a 92/28/ EEC, které se týkaly jak reklamy samotné, tak i obalových 

materiálů a příbalového letáku.32 

Prvním zákonem ČR byl zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, z roku 1995, kterým 

byla léčiva zařazena mezi zvláštní zboží. Reklamu reguloval ale pouze velmi obecně, 

nezahrnoval například sponzoring nebo poskytování vzorků. Dozorovým orgánem byla 

stanovena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvo zdravotnictví, pod je-

hož pravomoc spadal veškerý marketing v oblasti léčiv. 90. léta 20. století postrádala de-

tailnější regulaci reklamy na LP, podle některých zdrojů byla ČR v období „kdy v ní 

vládly pouze „zákony džungle“. V letech 1990 až 2002 skutečně buď neexistovaly použi-

telné právní předpisy, které by se této problematice věnovaly, anebo neexistovaly dozo-

rové orgány, které by alespoň trochu aktivně střežily elementární slušnost v této ob-

losti“.33 Změna přišla v roce 2002, kdy byla přijata euronovela zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy, a dozorem nad reklamou na LP byl pověřen i SÚKL, jak je tomu 

dodnes. 

3.4.2 Historie regulace reklamy na léčiva v USA 

Podíváme-li se například do USA, zjistíme, že federální regulace léčiv a jejich propa-

gování začala v roce 1906 a její směr udávaly tři hlavní legislativní dokumenty, publiko-

vané v letech 1938–1962.35 

Na začátku 20. století nalézáme dvě skupiny léčiv. První skupina – tzv. ethical drugs 

– byla léčiva uvedená v lékopisu Spojených států amerických (USP – United States Phar-

macopoeia). Druhá skupina byla tzv. patentní léčiva, léčiva neznámého složení s vlast-

ními obchodními názvy. Taková léčiva obsahovala často vodu a aditivní látky jako byl 

alkohol nebo opium. Každá skupina léčiv byla propagována odlišně. Léčiva sepsaná v lé-

kopisu nebyla propagována prakticky vůbec.34 Naproti tomu výrobci patentních léčiv dá-

vali na reklamu velký důraz, problémem bylo časté přehánění účinků daného léčiva 

a podhodnocování možných rizik spojených s jeho užíváním, jakákoliv regulace reklamy 

prakticky neexistovala. Kvůli možnému ohrožení zdraví pacientů bylo nutné reklamu na 

léčiva regulovat.35 
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Prvním regulačním dokumentem byl Pure Food and Drugs Act z roku 1906, který se ne-

snažil nijak omezit možnost pacientů při výběru léčiva a zasahování do terapie, usiloval 

o to, aby pacienti měli co možná největší množství informací o léčivech a jejich rizicích. 

Zaměřoval se proto spíše na product labeling – označování léčiv a claims – jak je dnes 

nazýváme – zdravotní tvrzení. Na obalu nesměly být uváděny zavádějící nebo klamavé 

informace, a pokud daný produkt obsahoval jednu z 11 nebezpečných látek (např. heroin, 

kokain, alkohol), muselo to být na obalu uvedeno.34 Možná klamavá a zavádějící tvrzení 

ohledně účinku léčiva byla zakázána až pozměňovacím návrhem z roku 1912.35 Tentýž 

dokument dal formálně vzniknout Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and 

Drugs Administration), který byl ustanoven primárním regulačním orgánem v oblasti re-

klamy na léčiva.36 

Druhý regulační dokument – Food, Drugs and Cosmetic Act – z roku 1938 se více zamě-

řoval na bezpečnost. Ve 30. letech se začaly objevovat aféry spojené se závažnými nežá-

doucími účinky, nejvíce se týkaly používání sulfonamidů. Bylo nutné právně zasáhnout. 

FDCA nejenže ustanovil, že léčiva musí prokázat, že jsou bezpečná, než budou uvedena 

na trh, ale rozšířil i podmínky zdravotních tvrzení na obalech léčiv. Kromě názvu léčiva 

a seznamu surovin muselo být nyní na obalu i pokyny k užívání.35 

Durham Humphrey Amendment – 1951 – byl třetím určujícím dokumentem v regulaci 

marketingu léčiv. Tento dokument poprvé odlišil léčiva vydávaná na lékařský předpis 

(angl. prescription drugs) a OTC (volně prodejné léčivé přípravky).34, 35 

Jakmile bylo možné získat léčiva pouze po předepsání lékařem, společnosti 

přestaly cílit ve svých reklamách na pacienty a začaly se zaměřovat na lékaře a lékárníky. 

Začali se objevovat první farmaceutičtí reprezentanti označovaní jako detail men, re-

klama se soustředila na odborné medicínské časopisy. Od. 60. let 20. století reklama pro-

pagující Rx přípravky pacientům prakticky neexistovala, stejně jako reklama propagovaná 

v mass médiích.35 

Nicméně některé problémy stále přetrvávaly. FDA měla pravomoc pouze v oblasti obalů 

léčiv, reklama propagovaná medicínskými časopisy spadala pod FTC (Federal Trade 

Comission). Zdravotničtí odborníci sami regulovali, co je vhodné uvést do reklamy a co 

už ne. Často proto docházelo k zamlčování vedlejších účinků a nadhodnocování účinnosti 

LP. Situaci změnila až Thalidomidová aféra, po níž FDA získala větší pravomoc nad lé-

čivy a byl kladen větší důraz na bezpečnost a účinnost léčiv. Z hlediska reklamy došlo 



35 
 

k zpřesnění pravidel pro reklamu na Rx léčiva a to následující: reklama musela obsahovat 

název léčiva (popř. generický název), kompletní složení přípravku, krátké shrnutí nežá-

doucích účinků, kontraindikací a účinnosti léčiva.34 

Až do 80. let byla reklama zaměřena striktně na zdravotnické odborníky, nicméně v 80. 

letech se situace začala měnit. Změnu odstartovaly dvě reklamy – první z roku 1981 kdy 

firma Boots Pharmaceuticals přišla s tištěnou a televizní reklamou na přípravek Rufen 

(analgetikum dostupné pouze na lékařský předpis) a druhá, kdy v r. 1982 firma Merck 

and Dohme přišla s reklamou na pneumokokovou vakcínu.34 Tyto dvě reklamy byly po-

čátkem tzv. DTCA (Direct-to-consumer advertising), kdy Rx přípravky jsou propagovány 

mass médiemi přímo pacientům, která v USA přetrvala dodnes.35 
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3.5 Legislativní rámec reklamy na léčivé přípravky 

3.5.1 Právní normy 

Reklama na léčivé přípravky je specifická oblast farmaceutického průmyslu, která 

je široce právně regulována prostřednictvím značného množství právních norem a dozo-

rových orgánů. 

Na regulaci se velkou měrou podílí zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který po-

skytuje obecnou definici reklamy a zvláště pak §5 tohoto zákona poskytující definici re-

klamy na humánní LP a výčet všeho, co za reklamu na humánní LP považováno je a co 

není. 

Dále se problematikou reklamy zabývá zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

především jeho §4 a 5 týkající se nekalých obchodních praktik. 

Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, definuje a zabývá se problematikou klamavé re-

klamy v §2977 a srovnávací reklamy v §2980 a jejich použití v propagaci humánních LP. 

Oblastí propagace výrobků prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání se zabývá 

zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dal-

ších zákonů. Reklamy na LP se dotýká i zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů. 

Z těchto již zmíněných právních předpisů vychází pokyn SÚKL UST-27 verze 3 - Regu-

lace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky, který vstoupil v plat-

nost 19. 9. 2011 a nahradil předchozí verzi 2. Pokyn upřesňuje základní pojmy týkající se 

reklamy na humánní LP, požadavky na reklamu na LP a postoj SÚKL k reklamě na hu-

mánní LP. Dále se vyjadřuje k regulaci reklamy na LP, u nichž nebyla v rámci registrač-

ního řízení posuzována účinnost (homeopatické přípravky).15 

Z evropské legislativy regulující oblast reklamy na LP je nejvýznamnější Směrnice Ev-

ropského parlamentu a Rady č. 2004/27/ES ze dne 31. března 200437 a Směr-

nice č. 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006, která se zabývá klamavou a srovnávací 

reklamou.38, 39 

Pro oblast propagace LP jsou rovněž závazné etické kodexy České lékárnické komory 

a České lékařské komory. 
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3.5.2 Dozor nad reklamou – výkonné orgány20 

V rámci regulace reklamy na humánní LP se uplatňují i mnohé regulační orgány. 

SÚKL je od roku 2002 hlavním výkonným orgánem v oblasti reklamy na humánní LP 

s výjimkou reklamy šířené pomocí rozhlasového a televizního vysílání.40, 41 V této oblasti 

zastává funkci dozorového orgánu Rada pro televizní a rozhlasové vysílání. Dozor nad 

reklamou na veterinární LP vykonává Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioprepa-

rátů a léčiv. 

Dozor nad reklamou na doplňky stravy vykonává Státní zemědělská a potravinářská in-

spekce. 

Reklama na zdravotnické prostředky není nijak specificky regulována a funkci dozoro-

vých orgánů v tomto případě zastávají příslušné krajské živnostenské úřady.42 
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3.5.3 Náležitosti reklamy na léčivé přípravky 

Legislativa uvedená výše klade na reklamu na LP značné množství požadavků, které se 

pokusím shrnout v této kapitole. 

3.5.3.1 Obecné požadavky 

V ČR je z legislativního hlediska přípustná reklama na humánní léčivé přípravky, 

tj. léčivé přípravky určené k podávání lidem. Předmětem takové reklamy může být pouze 

léčivý přípravek, který je v ČR registrovaný. Výjimku netvoří ani LP, které registračním 

řízením právě procházejí. Jakékoliv informace obsažené v reklamě na humánní léčivý 

přípravek musí odpovídat údajům uvedeným v SPC. Reklama musí podporovat racio-

nální užívání daného LP a představovat jeho vlastnosti objektivně a bez přehánění. 

Podobně jako u jiných druhů zboží v případě reklamy na humánní LP nesmí jít o reklamu 

naplňující podstatu agresivní obchodní praktiky. Agresivní obchodní praktiku definuje 

zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, jako takovou, která výrazně zhoršuje svobodu 

volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku, objevuje se ve formě obtěžování, 

donucování včetně použití fyzické síly. Takové jednání je tímto zákonem zakázané. 

Nesmí se jednat ani o reklamu klamavou, tj. reklamu naplňující podstatu nekalé obchodní 

praktiky. Zakazuje se reklama skrytá, stejně jako jakákoliv reklama, která je v rozporu 

s dobrými mravy, zejména obsahuje-li informace diskriminující z důvodu rasy, pohlaví 

nebo národnosti nebo napadá-li náboženské zaměření spotřebitele. Reklama nesmí obsa-

hovat prvky pornografie, násilí a vyvolávat ve spotřebiteli motiv strachu. 

Srovnávací reklama na humánní LP je přípustná, pouze je-li zaměřena na odbornou ve-

řejnost. 

3.5.3.2 Reklama zaměřená na širokou veřejnost 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, rozlišuje dvě skupiny spotřebitelů, na které může být 

reklama na LP zacílena. Jedná se o tzv. širokou veřejnost (laickou veřejnost), která zahr-

nuje běžné spotřebitele LP a odbornou veřejnost, která zahrnuje osoby oprávněné LP pře-

depisovat nebo vydávat, tj. lékaře a lékárníky. 

Reklama na širokou veřejnost nesmí být zaměřena na LP vázané na lékařský předpis a na 

LP obsahující omamné a psychotropní látky. V takové reklamě bychom se měli setkat 

pouze s volně prodejnými LP registrovanými v ČR. Výjimku tvoří vakcinační akce 
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schválené Ministerstvem zdravotnictví, kde lze daný preparát inzerovat široké veřejnosti, 

přestože je vázán na lékařský předpis. 

Reklama na LP musí být formulována tak, aby bylo zřetelné, že nabízený přípravek je 

humánní léčivý přípravek, musí obsahovat název LP tak, jak je uveden v rozhodnutí o re-

gistraci a obsahuje-li daný LP jen jednu účinnou látku, pak i běžný název tohoto LP. Dále 

musí obsahovat informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku 

a zřetelně viditelnou výzvu k pročtení příbalového letáku. 

Není přípustné poskytovat reklamní vzorky široké veřejnosti. 

Reklama na LP nesmí vyvolávat dojem, že daný humánní LP nemá nežádoucí účinky, 

plně nahrazuje návštěvu lékaře nebo lékařský zákrok, naznačovat, že účinky podávání 

humánního léčivého přípravku jsou zaručené a jsou srovnatelné nebo lepší než účinky 

jiného LP, slibovat zlepšení zdraví při užití daného LP nebo naznačovat, že nepoužitím 

daného LP může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osoby, s výjimkou vakcinačních 

akcí Ministerstva zdravotnictví.  

Reklama na LP nesmí být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let. Nesmí se odvolávat 

na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které 

by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly pod-

pořit spotřebu humánních léčivých přípravků 

3.5.3.3 Reklama zaměřená na odbornou veřejnost 

Je-li reklama zaměřena na odborníky (tj. osoby oprávněné LP předepisovat či vydávat), 

může inzerovat léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis nebo LP s ob-

sahem omamných a psychotropních látek. 

Taková reklama může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků urče-

ných převážně pro tyto odborníky (například odborných neperiodických publikací, od-

borného periodického tisku, odborných audiovizuálních pořadů). Lékař, popř. lékárník 

v tomto ohledu vystupuje jako šiřitel reklamy a musí dbát na to, aby příslušné reklamní 

materiály inzerující přípravky vázané na lékařský předpis nebyly poskytovány přímo pa-

cientům ani se nenacházely ve veřejných prostorách daného zdravotnického zařízení (or-

dinace, čekárny, lékárny).43 
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Odborné veřejnosti je možné poskytovat vzorky LP, avšak jen výjimečně a v omezeném 

počtu. Vzorek LP musí odpovídat nejmenšímu balení humánního léčivého přípravku uve-

denému na trh a musí být označen nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzo-

rek". Vzorky lze poskytovat pouze na písemnou žádost osoby oprávněné je předepisovat 

a je zakázáno, aby byl takový vzorek vydáván nebo prodáván široké veřejnosti. 

3.5.3.4 Specifika reklamy na doplňky stravy a PZLÚ 

Doplňky stravy spadají pod legislativní regulaci zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. V případě 

doplňku stravy se nejedná o léčivý přípravek, ale o „potravinu, jejímž účelem je doplňo-

vat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo 

dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem“.23 Reklamou na doplňky stravy se 

zabývá zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v §5d, kterým stanovuje, že každá forma 

reklamy na doplňky stravy musí obsahovat zřetelné a dobře čitelné označení „doplněk 

stravy“. V případě potraviny určené pro zvláštní výživu musí obsahovat zřetelný, v pří-

padě tištěné reklamy dobře čitelný, text "potravina pro zvláštní výživu".20 

3.5.3.5 Rozdíly mezi legislativou ČR (EU) a USA44, 45 

Základní legislativní pravidla týkající se reklamy v ČR vycházejí z legislativy EU, proto 

budeme při porovnání vycházet ze zákonů EU. 

V USA je hlavním orgánem odpovědným za regulaci a dozor nad reklamou FDA (Úřad 

pro potraviny a léčiva). FDA mimo regulaci reklamy má pravomoc schvalovat indikace 

léčiv („intended use“). Pokud se zamýšlené použití léčiva liší od indikace schválené FDA, 

nesmí být toto léčivo propagováno reklamou. 

Asi nejvýraznější rozdíl v regulaci reklamy v USA je to, že reklama zaměřená na širokou 

veřejnost a na odbornou veřejnost se v právních regulacích prakticky neliší. Je povoleno 

propagovat léčiva vázaná na lékařský předpis široké veřejnosti (tzv. Direct to consumer 

marketing), ovšem materiály spojené s daným léčivem musí být psané v jazyce srozumi-

telným pro širokou veřejnost. Léčiva, která se nesmí objevit v reklamě zaměřené na širo-

kou veřejnost, jsou uvedena na speciálním seznamu (Schedule I, převážně léčiva obsahu-

jící omamné a návykové látky).44 
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Každá reklama na léčivo, ať už tištěná, rozhlasová nebo televizní, musí obsahovat „brief 

summary“, což je volně přeloženo shrnutí základních nežádoucích účinků léčiva, varo-

vání, kontraindikace, důležité poznámky a informace o účinnosti léčiva (drug effective-

ness).45 

V EU není přípustné, aby reklamní vzorky léčivých přípravků byly poskytnuty široké 

veřejnosti. Naproti tomu v USA je možné, aby lékaři poskytli pacientům vzorky zdarma, 

které obdrželi od farmaceutických firem. 
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3.6 Jak reklama ovlivňuje veřejnost 

Reklama ve všech svých formách je silný marketingový nástroj, který slouží zejména 

k ovlivnění ekonomického chování spotřebitele. Otázkou, do jaké míry reklama ovlivňuje 

veřejné mínění a nákupní chování zákazníků, se zabývají výzkumy společnosti ppm 

factum research a.s. Každoroční výzkum je zaměřen na několik základních oblastí jako 

například – která forma reklamy je pro spotřebitele nejvíce obtěžující, kde je reklamy 

moc a kde naopak málo, do jaké míry se lidé rozhodují o nákupu na základě reklamy, 

jaké motivy a témata v reklamách lidem vadí apod. 

V lednu 2016 bylo výzkumu podrobeno 1000 obyvatel ČR nad 15 let. Zadavateli vý-

zkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS) POPAI, České sdružení pro značkové 

výrobky (ČSZV) a AČRA – MK. Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum a.s. 

Z výzkumu vyplynula následující data:46 

Občané ČR jsou nejvíce přesyceni reklamou v televizním vysílání (udává 29 % dotáza-

ných), 80 % dotázaných občanů obtěžuje fakt, že reklama příliš často přerušuje televizní 

pořady. Na druhém místě v míře přesycenosti se umístily reklamní letáky vhazované do 

poštovních schránek (příliš mnoho letáků uvádí 56 % respondentů), na dalších příčkách 

potom reklama na internetu a sociálních sítích. 

Naopak pozitivně je hodnocena reklama přímo v místě prodeje, kde by reklamy podle 

35 % dotázaných mohlo být i více. 

Na dotaz, zda se nechají při nákupním rozhodování ovlivnit reklamou, odpovědělo pozi-

tivně 44 % dotázaných, častěji jsou potom reklamou ovlivněny ženy, mladší lidé, lidé 

s vyššími příjmy, lidé žijící v menších městech a uživatelé internetu. 

Je pozoruhodné, že přestože 87 % dotázaných se domnívá, že reklama lidmi manipuluje 

a nutí je k nadbytečnému nákupu, stejné procento lidí si myslí, že reklama je nedílnou 

součástí dnešního moderního života a podle 65 % respondentů je naopak prospěšná a po-

máhá lidem orientovat se v široké nabídce produktů a služeb. 

Srovnáme-li výzkumy z let 2016 a 2017, velké rozdíly ve výsledcích nenajdeme. 

Lidé stále vidí jako nejvíce obtěžující reklamu v televizi, na druhé místo se ale dostává 

reklama na internetu oproti reklamním letákům, jak tomu bylo v roce 2016. Hodnocení 

subjekty pravděpodobně souvisí se vzrůstajícím počtem nálepek „nevhazujte letáky‘‘ 

umístěných na poštovních schránkách. 
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Zajímavá data poskytuje výzkum kontroverzních témat v reklamě, která zahrnují 

reklamu na cigarety, alkohol, nezdravé potraviny a volně prodejná léčiva. 6 % dotázaných 

občanů požaduje naprostý zákaz reklamy na volně prodejné léčivé přípravky, 42 % dotá-

zaných si myslí, že by tento typ reklamy měl být důsledněji regulován a reklama by měla 

být provozována jen s určitými omezeními.  

S přibývajícím množstvím internetových lékáren může být zajímavý a podnětný 

výsledek, podle něhož jsou reklamou v e-shopech více ovlivněni lidé do 45 let, dále pak 

lidé denně aktivní na internetu, lidé s vyššími příjmy a lidé středoškolsky vzdělaní, nao-

pak reklama v kamenných prodejnách ovlivňuje více ženy a starší občany a občany s niž-

ším vzděláním.47 

3.6.1 Vztah občanů ČR k reklamním letákům 

Letáky jako marketingový nástroj jsou velmi oblíbené jak u prodejců, tak u spotře-

bitelů. Jejich historie sahá až do 12. století, kdy se jako předchůdci dnešních letáků obje-

vovaly pamflety – krátké tištěné zprávy se zpravidla kritickým obsahem a později bulle-

tiny, což je termín označující jakoukoli informační tiskovinu. Masivní nárůst počtu tiště-

ných letáků byl podmíněn vynálezem knihtisku a zvyšuje se dodnes.48 

ČR je bez nadsázky letákovou velmocí. Ročně se zde vytisknou 4 miliardy letáků a u lidí 

se stále těší velké oblibě. Jak vyplývá z ročních průzkumů společnosti Česká distribuční 

a.s., letáky se pravidelně nechává ovlivnit drtivá většina občanů ČR. Podle uvedených dat 

se podle letáků velmi často rozhoduje 57 % občanů ČR, 8 % navíc uvádí, že se při naku-

pování řídí výhradně jen jimi. Pouhých 7 % dotázaných letáky oslovují jen zřídka nebo 

vůbec.49, 50 

Přestože stále roste počet serverů s volně dostupnými reklamními letáky v elektronické 

formě, tištěné letáky zůstávají oblíbenější. Lidé je vnímají jako jednodušší a pohodlnější 

formu, celých 65 % spotřebitelů je považuje za nejdůležitější zdroj informací ať už doma 

nebo na různých reklamních akcích. Rozhodující pro spotřebitele potom není jen obsah 

letáku, ale i jeho vzhled. Měl by zaujmout na první pohled a jasně sdělit, co zákazníkovi 

nabízí.51 

3.6.2 Negativní stránka reklamy 

3.6.2.1 Letáky podporují cross selling a větší útratu spotřebitele 

Reklama bezesporu slouží jako důležitý zdroj informací, může zákazníkovi po-

moci při rozhodování a seznámit ho s nabídkami trhu. Na druhou stranu může spotřebitele 
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ovlivnit i negativně. Podle průzkumu České distribuční a.s. je až 30 % nákupů FMCG 

zboží (z angl. Fast Moving Consumer Goods, rychloobrátkové zboží, mezi které patří 

i léčiva) ovlivněno reklamními letáky. Zákazník, který potom přijde do obchodu za úče-

lem zakoupení zboží vybraného v letáku, často zaplní nákupní košík zbožím, které pů-

vodně vůbec nezamýšlel zakoupit. „Pokud lidé nakupují s letákem, jsou navíc podle něj 

výdaje na nákup o 50 % vyšší v porovnání s průměrným nákupem bez letáku.“ Letáky 

zákazníka přimějí koupit zboží, které by bez jejich stimulu nezakoupil. Tento efekt pro-

spívá obchodníkům, pro zákazníky – spotřebitele má ale negativní dopad.52 

Podle studie provedené společností ppm factum a.s. můžeme předpokládat, že se výše 

zmíněný trend týká i lékáren. Průzkum ukazuje, že lidé dnes nenavštěvují lékárnu jen 

z důvodu vyzvednutí léků na předpis či zakoupení volně prodejných léčiv, ale čtvrtina 

návštěvníků lékáren odchází se zakoupeným doplňkovým sortimentem, jako jsou potra-

viny či kosmetika. Můžeme se domnívat, že svůj podíl hraje i reklamní průmysl.53 

3.6.2.2 Reklama na LP podporuje iracionální farmakoterapii a zvyšuje spotřebu léčiv 

Spotřeba léčiv v ČR každým rokem stoupá. Od roku 2003 roste přibližně o 2,5 % 

každý rok.54 Podle některých zdrojů na rostoucí spotřebě má nezanedbatelný podíl re-

klama.55 WHO definuje propagaci léčiv jako „informační a přesvědčovací aktivity vý-

robců a distributorů léčiv, jejichž účelem je zvýšit předepisování, dodávání, hrazení 

a/nebo užívání léčiv.“ I přestože není legislativně povoleno, aby reklamy obsahovaly sdě-

lení podporující nadbytečné užívání léčiva nebo jeho užití v neschválené indikaci, z výše 

uvedených výzkumů vyplývá, že reklama je schopná silně ovlivnit ekonomické chování 

spotřebitelů, a tudíž může přispívat k nadužívání zejména OTC léčiv, která pacienti mo-

hou žádat bez lékařského předpisu. 
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3.7 Problematika internetových lékáren 

Počátky internetových lékáren v ČR můžeme datovat k červnu roku 2006, kdy 

vstoupila v účinnost vyhláška č. 220/2006 Sb., jíž se mění dosavadní vy-

hláška č. 255/2003 Sb., o správné lékárenské praxi. Tato vyhláška poprvé uvádí v §9 ods. 

5 možnost vydávat léčivé přípravky samoobslužným způsobem jakož i zásilkovým výde-

jem, která platí pro všechny registrované léčivé přípravky vydávané bez lékařského před-

pisu a bez omezení.56 

3.7.1 Základní právní normy v oblasti zásilkového výdeje léčiv 

Podmínky pro zásilkový výdej léčiv stanovuje několik základních legislativních předpisů. 

Jsou jimi zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů, 

dále jeho prováděcí vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, ustanovení zá-

kona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a v neposlední řadě zákon č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy. Všechna legislativní pravidla zásilkového výdeje léčiv shrnuje pokyn 

SÚKL LEK-16 verze 3, který nahradil předchozí verzi tohoto předpisu a vstoupil v plat-

nost 20. 6. 2016.57, 58  

3.7.2 Povinnosti lékárny zajišťující zásilkový výdej 

Zásilkový výdej léčiv může provádět pouze kamenná lékárna schválená SÚKL. Taková 

lékárna musí mít zajištěny základní technické a věcné požadavky jako jsou prostory a vy-

bavení lékárny včetně přístrojů nutných pro každodenní provoz lékárny, dále musí splnit 

hygienické požadavky na provoz a mít zajištěný kvalifikovaný personál. SÚKL má 

oprávnění k provádění pravidelných kontrol činnosti takové lékárny.59 Zásilkový výdej 

léčiv zajišťuje provozovatel lékárny. Provozovatel lékárny je povinen uzavřít smlouvu se 

SÚKL, která zaniká mimo jiné společně se zánikem provozovatele lékárny. Není proto 

možné smlouvu automaticky převádět na nového provozovatele lékárny. Výdej léčiv 

může provádět pouze farmaceut a v případě léčiv vydávaných bez nutnosti lékařského 

předpisu i farmaceutický asistent, stejná pravidla platí i pro zásilkový výdej.58   

Lékárna zajišťující zásilkový výdej léčiv je povinna zřídit informační službu zajištěnou 

farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem dostupnou po vymezenou provozní dobu. 

Taková služba funguje nejen jako forma poradenství ale i k zajištění informací o možných 

nežádoucích účincích nebo závadách v jakosti nabízených léčivých přípravků.58   
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Od 1. 7. 2015 je povinnou součástí všech internetových lékáren společné logo označující 

osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku, které umožňuje identifi-

kovat členský stát, ve kterém je osoba nabízející zásilkový výdej léčiv usazena. Povinnost 

uvádět na webových stránkách internetové lékárny ono logo ustanovuje prováděcí naří-

zení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. 6. 2014. Logo je chráněno ochrannou známkou 

a spadá pod duševní vlastnictví EU, je proto možné ho používat pouze na základě uza-

vření podlicenční smlouvy mezi provozovatelem lékárny a SÚKL.58, 60, 61 Logo slouží 

mimo jiné k identifikaci autorizované internetové lékárny prodávající autentická léčiva. 

Logo se musí objevit na všech webových stránkách všech legálních internetových lékáren 

v EU, jeho design je snadno rozpoznatelný a ve všech členských zemích EU stejný. Slouží 

proto jako ochrana spotřebitele před možným nákupem padělaných léčiv prostřednictvím 

internetu.56 

Předmětem zásilkového výdeje nesmí být léčivé přípravky jejichž výdej je vázán na lé-

kařský předpis stejně jako léčivé přípravky s obsahem omamných nebo psychotropních 

látek a léčivé přípravky vydávané s omezením. Obsahem zásilky tudíž mohou být pouze 

registrované léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu a bez omezení. V pří-

padě, že provozovatel chce inzerovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis pro-

střednictvím webové prezentace, může tak učinit pouze formou ceníku bez jakýchkoliv 

doprovodných informací. Uvádění jakékoliv další informace týkající se indikací, kontra-

indikací nebo nežádoucích účinků přípravku je v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy. Pro informace reklamního charakteru platí stejné zásady jako pro re-

klamu uváděnou prostřednictvím jiných médií, a to povinnosti vycházející ze zá-

kona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a Pokynu SÚKL UST-27 verze 3.58, 62 

Je důležité podotknout, že možnost rezervace léčivých přípravků jejichž výdej je vázán 

na lékařský předpis nesplňuje právní podmínky zásilkového výdeje a není proto jeho sou-

částí. Rezervovaný léčivý přípravek je možné pacientovi vydat při osobní návštěvě lé-

kárny pouze při předložení platného lékařského předpisu. Je zakázáno uvádět možnost 

rezervace takového přípravku jako součást nabídky zásilkového výdeje.58 

Lékárna nabízející zásilkový výdej je povinna zveřejnit informace o nabízených léčivých 

přípravcích, jejich ceně a náklady spojené s jejich zasláním. Taková informace musí ob-

sahovat minimálně název léčivého přípravku, kód přidělený SÚKL, sílu a velikost balení, 

farmakoterapeutickou skupinu léčivého přípravku a dodací a reklamační podmínky.58   
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Lékárna je plně odpovědná za zajištění jakosti nabízených léčivých přípravků a je proto 

povinna při skladování i přepravě léčivých přípravků zajistit podmínky nutné pro zacho-

vání jejich jakosti tak jak jsou uvedené v souhrnu údajů o přípravku. Na léčivé přípravky 

bez vady se nevztahuje právo na jejich vrácení do 14 dnů bez udání důvodu. Naproti tomu 

v případě reklamace závadných léčivých přípravků je lékárna povinna uhradit veškeré 

náklady s reklamací spojené a je nepřípustné vrátit takové přípravky do skladu lékárny. 

Dokumentace spojená s provozem zásilkového výdeje jako jsou nabídky léčivých pří-

pravků, objednávky a průvodní doklady, musí být v lékárně skladována nejméně po dobu 

5 let.58  

  



48 
 

4 Praktická část 

Praktická část této práce se skládá ze 3 dílčích kapitol. 

První kapitola se zabývá analýzou reklamních letáků lékáren v Hradci Králové a blízkém 

okolí, která se v nich snaží odhalit možná legislativní pochybení. 

Druhou kapitolou je rozbor věrnostních programů nabízených lékárnami na území města 

Hradec Králové, jejich dostupnost, podmínky, výhody a nevýhody. 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na analýzu webových stránek všech lékáren na území Hradce 

Králové a dostupnost zásilkového výdeje v těch samých lékárnách. 
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4.1 Analýza reklamních letáků lékáren 

4.1.1 Cíl 

Cílem této části práce bylo zanalyzovat akční reklamní letáky nabízené lékárnami 

v Hradci Králové a okolí a odhalit v nich možná legislativní pochybení. Výzkum zjišťo-

val, zda jsou dodržována všechna pravidla, která ustanovuje platná legislativa, druh a čet-

nost jednotlivých pochybení, jak si stojí jednotlivé lékárny a lékárenské řetězce mezi se-

bou. 

4.1.2 Metodika 

Výzkum probíhal metodou sběru reklamních letáků po určité časové období, jejich ná-

slednou analýzou z hlediska rozsahu letáku a četnosti jeho vycházení. Následně byly le-

táky podrobeny analýze a srovnání s platnou legislativou s cílem nalézt možná legisla-

tivní pochybení.  

K výběru lékáren byla použita Databáze lékáren na webu SÚKL (data byla vyhledána 

17. 10. 2016). Celkový počet lékáren v Hradci Králové k tomuto datu činil 39 (100,0 %). 

Z uvedeného počtu bylo 22 lékáren součástí některého z pevných řetězců (56,4 %) a 12 

lékáren součástí virtuálního řetězce (30,8 %). Lékárny v Hradci Králové byly zapojené 

celkem do 10 různých řetězců, z nichž pět je pevných a pět virtuálních. Pro analýzu re-

klamních materiálů bylo vybráno všech 10 řetězců. 

Pro sběr materiálů byly vybrány takové lékárny, které inzerují své produkty ve formě 

tištěných reklamních letáků. Pro získání variability bylo vybráno 10 lékárenských řetězců 

nebo sdružení, které mají pobočku v Hradci Králové nebo jeho blízkém okolí, abychom 

získali 10 různých typů reklamních letáků. Reklamní letáky byly sbírány náhodně z po-

boček patřících pod daný řetězec, protože letáky nabízené všemi pobočkami stejného ře-

tězce měly totožný obsah. Jednotlivé navštěvované lékárny byly vybrány podle jejich ge-

ografické dostupnosti, tak aby sběr mohl probíhat pravidelně a spolehlivě po celé období 

jednoho roku. Proto byly do výzkumu zapojeny nejen lékárny v Hradci Králové, ale 

i v okolních městech a obcích. Pobočky řetězců vybraných do výzkumu nacházející se 

mimo území Hradce Králové byly vyhledány na webových stránkách příslušných řetězců. 

Sběr dat 

Vlastní sběr materiálů probíhal v období jednoho kalendářního roku od října 2016 do října 

2017. Sbírány byly pravidelně vycházející akční reklamní letáky nabízené lékárnami 

v Hradci Králové a blízkém okolí, konkrétně v městech Nový Bydžov, Městec Králové, 
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Chlumec nad Cidlinou a obci Nechanice. Sběr reklamních materiálů probíhal nejčastěji 

jednou měsíčně nebo se přizpůsoboval četnosti vycházení reklamních letáků. Letáky byly 

sbírány jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Letáky v tištěné formě byly sbírány 

osobně na vyžádání v příslušných lékárnách. Elektronické letáky byly sbírány nejčastěji 

z webových stránek příslušných lékárenských řetězců a sdružení nebo z internetového 

serveru iletaky.cz.63 Díky častému sběru a ochotě lékárenského personálu se nám podařilo 

sesbírat všechny letáky, které vyšly v období výzkumu, ze všech deseti řetězců. Sesbíráno 

bylo celkem 94 reklamních letáků. 

Charakteristiky jednotlivých lékáren 

Sběr letáků probíhal v 10 různých lékárnách v Hradci Králové a okolí specifikovaném 

výše. Lékárny byly podle dostupných dat seřazeny sestupně podle velikosti (počtu pobo-

ček) příslušeného řetězce nebo sdružení, označeny římskými číslicemi I. až X. a opatřeny 

charakteristikou. 

Lékárna I. – síť lékáren Dr. Max – největší lékárenská síť v ČR s více než 400 poboč-

kami,64 sběr probíhal v lékárně v centru Hradce Králové. 

Lékárna II. – virtuální řetězec Moje lékárna – sdružení nezávislých lékárníků, které má 

v současnosti více než 380 členů,65 lékárna v centru Nového Bydžova. 

Lékárna III. – síť lékáren Pilulka Lékárny – síť lékáren s více než 300 pobočkami,66 lé-

kárna v centru Hradce Králové. 

Lékárna IV. – virtuální řetězec Alphega lékárna – evropská síť nezávislých lékárníků, 

která k 31. říjnu 2016 čítala více než 6000 členů, z toho více než 250 lékáren v ČR,67, 68 

lékárna v centru Nového Bydžova. 

Lékárna V. – virtuální řetězec Pharma Point –sdružení lékáren s více než 230 členy,69 

lékárna v centru Městce Králové. 

Lékárna VI. – virtuální řetězec CoPharm – nezávislé sdružení lékáren, které čítá přes 210 

členů v ČR,70 lékárna v centru Hradce Králové. 

Lékárna VII. – síť lékáren Benu – evropská lékárenská síť, do které je k 31. 10. 2017 

zapojeno 201 lékáren v ČR,71, 72 sběr probíhal ve 2 pobočkách v Hradci Králové – v ob-

chodním centru OC Futurum Hradec Králové a v centru města. 
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Lékárna VIII. – virtuální řetězec Magistra Lékárny – sdružení nezávislých lékáren s téměř 

200 pobočkami v ČR,73 lékárna v centru obce Nechanice. 

Lékárna IX. – síť lékáren IPC – síť lékáren s 33 pobočkami v ČR k datu 31. 10. 2017,74 

lékárna v centru Hradce Králové. 

Lékárna X. – síť lékáren WPK – rozvíjející se síť lékáren, v současné době se třemi po-

bočkami na území ČR,75, 76 lékárna v obchodním centru OC Atrium Hradec Králové. 

Analýza dat 

Samotná analýza reklamních letáků probíhala v období od 1. do 31. října 2017. U letáků 

byla zjištěna četnost vycházení a jejich rozsah. Dále prošly všechny letáky optickou kon-

trolou a byly srovnány s platnou legislativou týkající se problematiky reklamy. Byl zjištěn 

celkový počet nalezených pochybení, druh a četnost výskytu jednotlivých pochybení 

a průměrný počet chyb na jeden leták. Celkový součet legislativních pochybení odpovídá 

počtu nabízených produktů, u nichž se dané pochybení vyskytlo. Jeden nesprávně ozna-

čený produkt se tedy rovná jednomu legislativnímu pochybení. V období 1.–31. listopadu 

2017 byla data o nalezených pochybeních zanesena do PC. K výpočtům statistik a tvorbě 

grafů a tabulek byly použity programy Microsoft Excel a Microsoft Word.  

4.1.3 Výsledky 

Základní charakteristiky reklamních letáků 

Tabulka 1 shrnuje obecné charakteristiky reklamních letáků sbíraných v období vý-

zkumu z hlediska jejich rozsahu a četnosti vycházení. 

Tabulka 1 Četnost vycházení a rozsah jednotlivých reklamních letáků (N=94) 

Jak často vycházejí reklamní letáky     

Celkem letáků za období 94 100,0 % 

Vychází jednou měsíčně 60 63,8 % 

Vychází jednou za 2 měsíce 29 30,9 % 

Méně často 5 5,3 % 

Počet stran u reklamních letáků 
  

  Počet letáků za období Průměrný počet stran na 1 leták 

Lékárna I. 12 12 

Lékárna II. 8 8 

Lékárna III. 7 9 
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Tabulka 1 Četnost vycházení a rozsah jednotlivých reklamních letáků (N=94) (pokračování) 

Lékárna IV. 12 4 

Lékárna V. 12 4 

Lékárna VI. 7 7 

Lékárna VII. 12 6 

Lékárna VIII. 12 8 

Lékárna IX. 5 6 

Lékárna X. 7 4 

Průměrná délka letáku (počet stran) 
 

7 

Z tabulky 1 můžeme vyčíst celkový počet reklamních materiálů sesbíraných za období 

výzkumu, který činí 94 letáků. Většina letáků vychází ve formátu A4, pouze u Lékárny 

VII. byl formát poloviční. Z výsledků vidíme, že rozsah reklamních letáků sahal prů-

měrně od 5 do 12 stran. Počet stran se v průběhu období sběru odlišovat jak mezi reklam-

ními materiály jednotlivých lékáren, tak i v rámci reklamních materiálů jedné a té samé 

lékárny. Pro přesnější srovnání proto byl stanoven průměrný počet stran letáku u každé 

z deseti lékáren. Srovnáme-li reklamní materiály všech deseti lékáren mezi sebou, vy-

chází průměrná délka reklamního letáku na 7 stran. 

Analýza reklamních materiálů Lékárny I.–X. 

Lékárna I. 

Tabulka 2 shrnuje analýzu reklamních letáků Lékárny I., celkový počet nalezených le-

gislativních pochybení, druh a četnost výskytu jednotlivých pochybení a průměrný počet 

pochybení na 1 leták. 

Tabulka 2 Analýza reklamních letáků Lékárny I. (N=12) 

Letáků za období celkem 12 
 

Součet legislativních pochybení 41 100,0 % 

Chybí označení Potravina pro zvláštní výživu 41 100,0 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 3 
 

Nalezeno bylo celkem 41 pochybení. Pochybení uvedené v tabulce 2 mělo 100% četnost, 

u 41 inzerovaných produktů chybělo označení Potravina pro zvláštní výživu. Nutnost 

uvedení zmíněného označení nařizuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., 

o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.25 
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Lékárna II. 

Tabulka 3 shrnuje výsledky analýzy reklamních letáků Lékárny II. 

Tabulka 3 Analýza reklamních letáků Lékárny II. (N=8) 

Letáků za období celkem 8 
 

Součet legislativních pochybení 3 100,0 % 

Chybí označení Potravina pro zvláštní výživu 3 100,0 % 

Průměrný počet chyb na 1 leták 0,38 
 

Po analýze letáků Lékárny II. nalézáme stejnou chybu jako u lékárny předchozí, u 3 pro-

duktů chybělo označení Potravina pro zvláštní výživu. Pro přesnější interpretaci výsledků 

a přesnější srovnání s jinými lékárnami byl průměrný počet chyb ponechán v zaokrouh-

lení na 2 desetinná místa. 

Lékárna III. 

Tabulka 4 shrnuje analýzu reklamních letáků Lékárny III. 

Tabulka 4 Analýza reklamních letáků Lékárny III. (N=7) 

Letáků za období celkem 7 
 

Součet legislativních pochybení 16 100,0 % 

Chybí označení LP 4 25,0 % 

Chybí název účinné látky 6 37,5 % 

U LP je uvedena chybná léčivá látka 1 6,3 % 

Chybí označení Doplněk stravy 1 6,3 % 

Chybí označení Potravina pro zvláštní výživu 1 6,3 % 

LP je chybně označen jako Doplněk stravy 1 6,3 % 

Chybí Informace pro správné užití LP 2 12,5 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 2 
 

U Lékárny III. bylo nalezeno více druhů legislativních pochybení, všechna jsou uvedena 

v Tabulce 4 s vyjádřením četností výskytu jednotlivých pochybení v %. Jeden chybně 

označený produkt je započítán jako jedno pochybení. V případě stejného pochybení 

u více produktů pak počet takových produktů odpovídá počtu pochybení uvedených v ta-

bulce. 
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Lékárna IV. 

V Tabulce 5 shrnuji výsledky analýzy reklamních letáků Lékárny IV. 

Tabulka 5 Analýza reklamních letáků Lékárny IV. (N=12) 

Letáků za období celkem 12 
 

Součet legislativních pochybení 4 100,0 % 

Chybí název účinné látky 3 75,0 % 

Chybí označení LP 1 25,0 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 0,33 
 

Pro přesnější interpretaci výsledků a srovnání jednotlivých lékáren byl průměrný počet 

chyb ponechán v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. 

Lékárna V. 

Výsledky analýzy reklamních letáků Lékárny V. shrnuje Tabulka 6. 

Tabulka 6 Analýza reklamních letáků Lékárny V. (N=12) 

Letáků za období celkem 12 
 

Součet legislativních pochybení 27 100,0 % 

Chybí označení LP 7 25,9 % 

Chybí název účinné látky 9 33,3 % 

Za názvem účinné látky uveden jiný LP, než který je inzerován 1 3,7 % 

Chybí označení Doplněk stravy 6 22,2 % 

ZP označen jako LP 1 3,7 % 

Chybí označení Veterinární LP 2 7,4 % 

Uvedena chybná informace pro užití LP 1 3,7 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 2 
 

V reklamních materiálech Lékárny V bylo nalezeno celkem 27 pochybení. Většinu po-

chybení tvoří chybějící označení léčivého přípravku a chybějící název účinné látky. 

V jednom případě byl zdravotnický prostředek označen jako léčivý přípravek. Daný pří-

pravek nebyl nalezen v databázi registrovaných léčivých přípravků SÚKL. 

Lékárna VI. 

Tabulka 7 obsahuje data získaná analýzou reklamních letáků Lékárny VI.  

Tabulka 7 Analýza reklamních letáků Lékárny VI. (N=7) 

Letáků za období celkem 7 
 

Součet legislativních pochybení 14 100,0 % 
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Tabulka 7 Analýza reklamních letáků Lékárny VI. (N=7) (pokračování) 

Chybí označení LP 4 28,6 % 

Chybí název účinné látky 7 50,0 % 

Chybí označení Potravina pro zvláštní výživu 1 7,1 % 

LP označen jako Doplněk stravy 1 7,1 % 

Chybí Informace pro správné užití LP 1 7,1 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 2 
 

V letácích Lékárny VI. jsme nalezli celkem 14 legislativních pochybení. Jeden léčivý pří-

pravek byl přitom označen jako doplněk stravy, informace o jeho registraci byly nalezeny 

v databázi léků na webových stránkách SÚKL. 

Lékárna VII. 

Tabulka 8 obsahuje data z analýzy reklamních letáků Lékárny VII.  

Tabulka 8 Analýza reklamních letáků Lékárny VII. (N=12) 

Letáků za období celkem 12 
 

Součet legislativních pochybení 8 100,0 % 

Chybí označení LP 3 37,5 % 

Chybí název účinné látky 5 62,5 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 1 
 

Lékárna VIII. 

Data získaná analýzou reklamních letáků Lékárny VIII. shrnuje Tabulka 9.  

Tabulka 9 Analýza reklamních letáků Lékárny VIII. (N=12) 

Letáků za období celkem 12 
 

Součet legislativních pochybení 10 100,0 % 

Chybí označení Potravina pro zvláštní výživu 9 90,0 % 

Chybí název účinné látky 1 10,0 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 1 
 

Lékárna IX. 

Data získaná analýzou reklamních letáků Lékárny IX. shrnuje Tabulka 10.  

Tabulka 10 Analýza reklamních letáků Lékárny IX. (N=5) 

Letáků za období celkem 5 
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Tabulka 10 Analýza reklamních letáků Lékárny IX. (N=5) (pokračování) 

Součet legislativních pochybení 6 100,0 % 

Chybí název účinné látky 3 50,0 % 

Chybí Informace pro správné použití LP 2 33,3 % 

Chybí označení Doplněk stravy 1 16,7 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 1 
 

V letácích lékáren VII.–IX. se opakují již dříve zmíněná legislativní pochybení. 

Lékárna X. 

Tabulka 11 shrnuje výsledky analýzy reklamních letáků Lékárny X.  

Tabulka 11 Analýza reklamních letáků Lékárny X. (N=7) 

Letáků za období celkem 7 
 

Součet legislativních pochybení 61 100,0 % 

Leták odkazuje na doporučení odborníka 7 11,5 % 

Chybí označení LP 10 16,4 % 

Chybí název účinné látky 10 16,4 % 

Chybí označení Doplněk stravy 28 45,9 % 

Chybí označení Veterinární LP 2 3,3 % 

Chybí Informace pro správné použití LP 4 6,6 % 

Průměrný počet pochybení na 1 leták 9 
 

Reklamní letáky Lékárny X. jako jediné obsahovaly pochybení, které není vázané na 

označení nebo kategorizaci jednotlivých produktů, a to odkaz na doporučení zdravotnic-

kých odborníků. Odkazování na doporučení jakýchkoliv autorit je v reklamě na léčiva 

určené pro širokou veřejnost zakázané zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.20 

Shrnutí výsledků 

Během analýzy reklamních letáků byla nalezena četná pochybení proti platné le-

gislativě. Nejméně pochybení bylo nalezeno v letácích Lékárny IV. s celkovým počtem 

4 chyb ve 12 letácích sesbíraných za období výzkumu, průměrný počet chyb na 1 leták 

činil 0,33 chyb. Obdobně dopadla analýza letáků Lékárny II. s celkovým počtem chyb 3 

v celkem 8 letácích a průměrným počtem chyb na 1 leták 0,38. Jedná se o lékárny zapo-

jené do 4. a 2. nejrozsáhlejší sítě v ČR, usuzováno na základě počtu poboček, které dané 

sítě na území ČR mají k datu 1. 10. 2017. 
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Na druhé straně spektra se umístila Lékárna X. s celkovým počtem 61 pochybení v 7 le-

tácích, průměrně 9 chyb na 1 reklamní leták. Lékárna X. patří pod rozvíjející se síť léká-

ren s třemi pobočkami v ČR. Na pomyslném druhém nejhorším místě se umístila Lé-

kárna I., největší lékárenská síť v ČR s více než 400 pobočkami. Celkový počet chyb ve 

12 letácích byl 41 chyb, průměrně 3 pochybení na 1 leták. Před začátkem výzkumu jsme 

předpokládali, že s rostoucí velikostí lékárenského řetězce bude klesat počet legislativ-

ních pochybení v jejich letácích. Tento trend se nepotvrdil. 

Nejčastějším pochybením bylo chybějící označení „Potravina pro zvláštní výživu“ u in-

zerovaných výrobků pokračovací kojenecké výživy. Podle §5d zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy, každý inzerovaný výrobek spadající do kategorie potravin pro 

zvláštní výživu musí nést označení „Potravina pro zvláštní výživu“.20 Dle vyhlášky Mi-

nisterstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu 

a o způsobu jejich použití patří do této kategorie následující25: 

a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí, 

b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců 

a malých dětí, 

c) potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti, 

d) potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

e) potraviny bez fenylalaninu, 

f) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, 

g) potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.  

V prodejnách je zakázáno inzerovat výrobky počáteční kojenecké výživy nebo jakkoli 

podněcovat spotřebitele k jejich nákupu (například rozdáváním vzorků zdarma) dle §5e 

zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Reklama na pokračovací kojeneckou výživu 

musí vždy zdůrazňovat důležitost kojení a nesmí obsahovat informace vedoucí k závěru, 

že inzerovaná potravina je pro dítě lepší než mateřské mléko.20 

V celkovém počtu 94 reklamních letáků bylo nalezeno 55 nesprávně označených pro-

duktů pokračovací kojenecké výživy nebo potravin určených k výživě kojenců a malých 
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dětí. Celková četnost chyby vzhledem k ostatním pochybením činila 28,9 %. Toto kon-

krétní pochybení bylo velmi výrazné v letácích Lékárny I., kde všech 41 nalezených po-

chybení bylo právě chybějící označení „Potravina pro zvláštní výživu“. 

Druhým nejčastějším pochybením bylo chybějící uvedení názvu účinné látky u inzerova-

ného léčivého přípravku. Pokud léčivý přípravek obsahuje pouze jednu účinnou látku, 

musí být v reklamě uveden její mezinárodní nechráněný název doporučený Světovou 

zdravotnickou organizací.15 Název účinné látky chyběl celkem u 44 léčivých přípravků.  

Třetím nejčastějším pochybením bylo chybějící označení doplňků stravy. Dle §5e zá-

kona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, musí každá tištěná reklama na doplněk stravy 

obsahovat dobře čitelný text „Doplněk stravy“.20 Neoznačením může dojít ke klamání 

spotřebitele a vyvolání dojmu, že daný výrobek je např. léčivým přípravkem. Ve všech 

letácích bylo nalezeno celkem 37 doplňků stravy s chybějícím označením. 

Čtvrtým nejčastějším legislativním pochybením bylo chybějící označení inzerovaného 

léčivého přípravku. Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, i z něj vycházejícího 

pokynu SÚKL UST-27 verze 3 musí být každá reklama na léčivý přípravek zaměřená na 

širokou veřejnost formulovaná tak, aby bylo zřejmé, že inzerovaný výrobek je léčivým 

přípravkem, například označením „léčivý přípravek“, „registrovaný léčivý přípravek“, 

„reklama na léčivý přípravek“ nebo „reklama na lék“.15, 20 Neoznačením léčivého pří-

pravku může dojít ke klamání spotřebitele a potenciálně k jeho nesprávnému použití. Cel-

kem bylo nalezeno 29 léčivých přípravků s chybějícím označením.  

Ostatní legislativní pochybení tvoří zbylých 25 nesprávně označených produktů. V 10 

případech chyběly u léčivého přípravku informace pro jeho správné použití, jako napří-

klad zda se jedná o léčivý přípravek určený k vnitřnímu nebo k vnějšímu užití nebo jeho 

léková forma. Ve 4 případech chybělo u přípravků označení, že se jedná o veterinární 

léčivé přípravky. U jednoho produktu v letáků Lékárny III. a jednoho produktu Lé-

kárny VI. byl léčivý přípravek chybně označen jako doplněk stravy, v letáku Lékárny V. 

byl jeden zdravotnický prostředek chybně označen jako léčivý přípravek. U jednoho lé-

čivého přípravku v letáku Lékárny III. byla uvedena jiná léčivá látka, než která je v pří-

pravku obsažena. Ve všech letácích Lékárny X. se objevil odkaz na doporučení odbor-

níka, což je zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy zakázáno.20 
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Tabulka 12 Přehled celkových počtů nalezených legislativních pochybení u reklamních letáků 
jednotlivých lékáren (N=190) 

Legislativní pochybení 
 

Lékárna I. 41 

Lékárna II. 3 

Lékárna III. 16 

Lékárna IV. 4 

Lékárna V. 27 

Lékárna VI. 14 

Lékárna VII. 8 

Lékárna VIII. 10 

Lékárna IX. 6 

Lékárna X. 61 

Celkový počet pochybení 190 

Tabulka 13 Nejčastější legislativní pochybení v reklamních letácích a četnosti jejich výskytu v % 
(N=190) 

Zastoupení jednotlivých chyb Celkový výskyt Četnost zastoupení v % 

Chybí označení PZLÚ 55 28,9 % 

Chybí název účinné látky 44 23,2 % 

Chybí označení Doplněk stravy 37 19,5 % 

Chybí označení LP 29 15,3 % 

Ostatní 25 13,2 % 

Kategorizace a označování čajů a čajových směsí 

V průběhu analýzy reklamních letáků jsme narazili na problematiku kategorizace 

a s ní spojené označování léčivých čajů a čajových směsí. Čaje a čajové směsi jakožto 

přípravky vyráběné z rostlin nebo jejich částí mohou patřit do tří kategorií, a to mezi lé-

čivé přípravky, doplňky stravy nebo potraviny. Zmatek do kategorizace léčivých čajů 

vnesla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES ze dne 31. března 2004, 

která upravuje podmínky registrace a uvádění na trh tradičních léčivých přípravků.77, 78 

Směrnice upravuje pravidla trhu s bylinnými přípravky pro zaručení jejich bezpečnosti, 

jakosti a účinnosti.79 Každý léčivý přípravek, aby mohl být uveden na trh, musí být regis-

trován. Totéž platí i pro rostlinné léčivé přípravky. Tradičním rostlinným přípravkem ro-

zumíme rostlinný léčivý přípravek, který je používán alespoň 30 let, z toho nejméně 15 

let v EU, je určen k použití bez lékařského dohledu a není podáván injekčně.77 Tradiční 



60 
 

léčivé přípravky mají vzhledem ke svému charakteru a dlouhodobému používání zjedno-

dušený postup registrace, jehož pravidla upravuje výše zmíněná směrnice. Výrobce tra-

dičního léčivého přípravku nemusí provádět zkoušky bezpečnosti a klinická hodnocení, 

čímž se stává registrační proces rychlejší a méně nákladný. Směrnice stanovila sedmile-

tou lhůtu do 30. 4. 2011, v které měli žadatelé možnost své rostlinné přípravky přeregis-

trovat. Výrobky, které nebyly v dané lhůtě registrovány, byly buď staženy z trhu nebo 

jsou dále na trhu nabízeny v kategorii doplňků stravy nebo potravin. O tom, které výrobky 

budou zařazeny mezi doplňky stravy a které mezi potraviny, rozhoduje obsah vitamínů 

a minerálů v daném přípravku. Doplňky stravy se od běžných potravin odlišují právě zvý-

šeným obsahem zdraví prospěšných látek jako jsou vitamíny a minerály.79  Je důležité 

podotknout, že výše zmíněná směrnice se vztahuje pouze na léčivé přípravky, pravidla 

pro rostlinné přípravky patřící do kategorie potravin nebo doplňků stravy upravuje Směr-

nice 2002/46/ES o doplňcích stravy a Nařízení ES č.1924/2006 o výživových a zdravot-

ních tvrzeních při označování potravin.77 Z výše uvedeného vyplývá, že cílem Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES není zákaz prodeje rostlinných léčivých pří-

pravků, ale snaha o sjednocení příslušné legislativy týkající se dané problematiky a umož-

nění využití tradičních léčivých přípravků ve všech zemích EU.79, 80 Pro běžné spotřebi-

tele se daná změna projevila zejména v označování léčivých čajů a v obsahu údajů uvá-

děných na jejich obalech nebo v příbalové informaci. V případě doplňků stravy není po-

voleno na obalu uvádět jakákoli tvrzení přisuzující danému výrobku léčebné nebo pre-

ventivní účinky, také není přikázáno uvádět možné nežádoucí účinky a kontraindikace. 

Naproti tomu u čaje, který je registrován jako léčivý přípravek, musí být uvedené indi-

kace, kontraindikace a nežádoucí účinky buď na obalu nebo v příbalové informaci. V pří-

padě nedodržení výše popsaných pravidel pak spotřebitel může mít problém v lékárně 

rozlišit, zda se jedná o lék, doplněk stravy či potravinu, může dojít ke klamání spotřebitele 

a k nesprávnému užití přípravku.80 

Pro naši analýzu bylo problematické zjistit, který čaj patří do jaké kategorie. Dle databáze 

léků na internetových stránkách SÚKL bylo možné zjistit všechny čaje registrované jako 

léčivé přípravky. Problematické bylo rozlišení čajů spadajících do kategorie potravin 

a doplňků stravy. Veřejně přístupný registr doplňků stravy zahrnuje pouze výrobky zařa-

zené do této kategorie do 30. 9. 2003.81 Nebylo proto možné dohledat informace o zařa-

zení čaje a vzhledem k častému nesprávnému označení ani řídit se samotným obalem 
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výrobku. Proto nebylo možné s určitostí odhalit legislativní pochybení týkající se ozna-

čování čajů a jejich reklamy. Z výzkumu jsme proto všechny čaje a čajové směsi vylou-

čili. 

4.1.4 Diskuze 

Při analýze reklamních letáků z deseti různých lékáren za období jednoho kalen-

dářního roku byla nalezena pochybení proti současně platné legislativě v celkovém počtu 

190. Potvrdilo se, že pravidla pro reklamu určená platnou legislativou jsou v reklamních 

materiálech lékáren opakovaně porušována.  

Z výsledků průzkumu společnosti ppm factum research a.s. vyplývá, že se reklamou ne-

chává ovlivnit 44 % dotázaných občanů ČR, častěji jsou potom reklamou ovlivněny ženy, 

mladší lidé, lidé s vyššími příjmy, lidé žijící v menších městech a uživatelé internetu. 

Podle 65 % dotázaných lidí je navíc reklama prospěšná a pomáhá spotřebitelům oriento-

vat se v široké nabídce nabízeného zboží a služeb.46 57 % dotázaných uvedlo, že se při 

nákupním rozhodování velmi často nechávají ovlivnit reklamními letáky, pouhých 

7 % dotázaných uvádí, že je letáky ovlivňují zřídka nebo vůbec.49, 50 Zajímavé výsledky 

z oblasti marketingu léčiv přinesla diplomová práce Mgr. Jitky Mikulcové, která zjišťo-

vala jaký názor mají pacienti na různé marketingové akce lékáren a do jaké míry se jimi 

nechávají ovlivnit. Výzkum probíhal prostřednictvím internetu a v jedné Berounské lé-

kárně. Z celkového počtu 502 vyplněných dotazníků vyplynulo, že reklamní akce lékáren 

sleduje přibližně čtvrtina dotázaných (25,1 %), přibližně třetině dotázaných (31,3%) pak 

uvedlo, že jednotlivé reklamní akce využívá. 46,8 % ze všech respondentů pak hodnotí 

různé marketingové akce lékáren pozitivně. Ze 123 dotázaných pak 39,0 % uvádí, že vy-

užívá různých slevových akcí, 25,2 % respondentů využívá možností věrnostních pro-

gramů lékáren, 9,0 % respondentů se zaměřuje na konkrétní produkty, které nakupují ve 

slevě a 8,1 % dotázaných využívá akce konkrétních lékáren.82 

Z výše uvedeného vidíme, že reklama má značný vliv na nákupní rozhodování spotřebi-

telů. Legislativní pochybení, která v reklamních materiálech můžeme nalézt, pak mohou 

mít negativní dopad na spotřebitele-pacienta. V případě chybného označení inzerovaného 

produktu dochází ke klamání spotřebitele a může potenciálně dojít k chybnému použití 

přípravku. Je-li například léčivý přípravek označen jako doplněk stravy, může být paci-
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entem nesprávně užíván. V opačném případě je-li doplněk stravy nebo zdravotnický pro-

středek označen jako léčivý přípravek dochází ke klamání spotřebitele a ten může učinit 

ekonomické rozhodnutí, které by v případě správného označení přípravku neučinil. 

Negativní dopad legislativních pochybení se netýká jen pacientů. Dle §8 zá-

kona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je za obsah reklamy na léčivé přípravky, do-

plňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu a počáteční a kojeneckou výživu zodpovědný 

jak zadavatel a zpracovatel reklamy, tak její šiřitel. Pokutu za porušení legislativy uděluje 

a vybírá příslušný dozorový orgán.20 Sankce uložené SÚKL podle zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017 činily celkem 4 130 000 Kč 

a jednotlivým subjektům byly vyměřeny pokuty v řádech desítek a stovek tisíc korun. 

Kromě výše uvedených pochybení týkajících se chybných označení léčiv se pak pokuty 

týkaly poskytování vzorků humánních léčivých přípravků široké veřejnosti.83 

4.1.5 Limitace 

Limitací ve výzkumu může představovat omezený vzorek reklamních letáků z námi vy-

braných deseti lékáren v Hradci Králové a okolí. Sběr rovněž probíhal pouze do října 

2017, proto nelze s jistotou tvrdit, že se v reklamních materiálech dále nacházejí legisla-

tivní pochybení. Nepodařilo se nám najít soukromou neřetězcovou lékárnu s výdejem 

vlastních letáků ani nebylo možné sesbírat letáky ze všech lékárenských řetězců s poboč-

kami v ČR. Výzkum byl omezen na 10 řetězců, které mají pobočku v Hradci Králové 

nebo jeho blízkém okolí. Rovněž se výzkum zabýval pouze pravidelně vycházejícími 

akčními letáky lékáren, a ne všemi reklamními materiály, které lékárny nabízejí. Vý-

sledky výzkumu proto nelze zobecňovat a extrapolovat na všechny lékárny a lékárenské 

řetězce ČR. 

Přestože sběr letáků probíhal každý měsíc a řídili jsme se vždy informacemi personálu 

příslušných lékáren nebo informacemi uváděnými na jejich webových stránkách, u ne-

pravidelně vycházejících letáků Lékárny IX. nemůžeme vyloučit, že nám některé letáky 

unikly. Počet legislativních pochybení také nelze brát za definitivní vzhledem k nutnému 

vyloučení všech čajů a čajových směsí. 
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4.2 Věrnostní programy 

4.2.1 Cíl 

Cílem této části práce je zanalyzovat věrnostní programy nabízené lékárnami v Hradci 

Králové. Průzkum je zaměřen na dostupnost věrnostních programů, podmínky účasti 

a výhody, které spotřebiteli přináší. 

4.2.2 Metodika  

Lékárny 

K vyhledání všech lékáren na území Hradce Králové byla použita Databáze SÚKL do-

stupná online.84 Do průzkumu byly zařazeny všechny lékárny v Hradci Králové. Jejich 

počet aktuální k datu 15. 5. 2017 činil 39 lékáren celkem. Zahrnuty byly soukromé i ře-

tězcové lékárny včetně lékáren nemocničních a lékáren umístěných na poliklinikách 

a zdravotnické záchranné službě. Dvě lékárny musely být z analýzy vyloučeny z důvodu 

dlouhodobého uzavření v období, kdy průzkum probíhal. Celkový počet analyzovaných 

lékáren tedy činí 37. 

Sběr dat 

Všechny lékárny zahrnuté do průzkumu byly osobně navštíveny a dotázány na dostupnost 

věrnostního programu, podmínky vstupu do věrnostního programu a výhody, které spo-

třebiteli přináší. U lékárenských řetězců disponujícím stejným věrnostním programem 

byla navštívena vždy pouze jedna pobočka. U lékáren zařazených v různých sdruženích 

nezávislých lékáren byly navštíveny všechny zúčastněné lékárny v Hradci Králové. Cel-

kem bylo navštíveno 20 lékáren, 2 lékárny byly z průzkumu vyloučeny, zbylých 17 dis-

ponovalo stejným věrnostním programem jako některá z navštívených 20. Pokud to bylo 

možné, vstoupila jsem do věrnostního programu a obdržela věrnostní kartu. Získaná data 

byla zpřesněna a doplněna o údaje a podmínky zveřejňované na webových stránkách pří-

slušných lékáren nebo lékárenských řetězců. 

Analýza dat 

Získaná data byla analyzována a zanesena do programů Microsoft Word a Microsoft Ex-

cel v průběhu 1.–30. 9. 2017. Analýza se zaměřovala na dostupnost věrnostního pro-

gramu, možnost a podmínky vstupu, přítomnost a případně údaje požadované ve vstup-

ním formuláři, výhody, které věrnostní program spotřebiteli nabízí a podmínky, k jakým 

se zavazuje.  
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4.2.3 Výsledky 

Dostupnost věrnostních programů 

Celkem bylo nalezeno 39 lékáren na území Hradci Králové. Do průzkumu bylo zapojeno 

37 lékáren, 2 lékárny byly vyloučeny z důvodu dlouhodobého uzavření. Základní před-

stavu o dostupnosti věrnostních programů v lékárnách v Hradci Králové poskytuje Ta-

bulka 14. 

Tabulka 14 Dostupnost věrnostních programů v lékárnách v Hradci Králové (N=37) 

Zapojené do průzkumu 37 100,0 % 

Disponující věrnostním programem 36 97,3 % 

Celkem navštívených lékáren 20 54,1 % 

Z navštívených lékáren má věrnostní program 19 95,0 % 

Celkem věrnostních programů v HK lékárnách 19 
 

Z celkového počtu 37 analyzovaných lékáren disponuje věrnostním programem drtivá 

většina (97,3 %) z nich v počtu 36. Odečteme-li 16 lékáren spadajících pod shodné léká-

renské řetězce a disponující shodným věrnostním programem, zůstane nám 20 lékáren, 

z nichž 19 disponuje vlastním věrnostním programem (95,0 % z navštívených 20). V lé-

kárnách v Hradci Králové tudíž můžeme objevit 19 různých věrnostních programů 

a pouze 1 lékárnu, která nenabízí žádný. 

Podmínky vstupu do věrnostního programu  

Do věrnostního programu jakékoliv z námi analyzovaných lékáren může vstoupit fyzická 

osoba starší 18 let, souhlasí-li s jeho podmínkami. Ve většině námi dotazovaných lékáren 

(73,7 %) bylo pro získání členství nutné vyplnit vstupní dotazník se základními údaji jako 

je jméno, emailová adresa a telefonní číslo. Ve 26,3 % lékáren nebyl vyplňován žádný 

dotazník a dané lékárny tak nemají o pacientovi žádné osobní údaje, kromě soupisu pro-

duktů, které v lékárně zakoupil se současným načtením věrnostní karty. V žádné z námi 

dotazovaných lékáren nebyl vstup do věrnostního programu podmíněn nákupem pro-

duktu. Po vstupu do věrnostního programu obdrží pacient kompaktní plastovou věrnostní 

kartu, kterou poté předkládá při návštěvě lékárny pro čerpání nabízených výhod. Většina 

získaných věrnostních karet (94,7 %) je přenosná, proto stačí mít například jednu kartu 

pro všechny členy rodiny. Pouze v jednom případě tomu tak nebylo a každý člen rodiny 

musí mít kartu svoji. 
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Graf 1 Podmínky pro vstup do věrnostního programu lékáren v Hradci Králové (N=37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je již uvedeno výše, ve většině dotazovaných lékáren byl před vstupem do věrnostního 

programu pacientovi předložen dotazník k vyplnění, kterým současně souhlasí s podmín-

kami věrnostního programu a se zpracováním osobních údajů. U třech dotazovaných lé-

káren, které uvádí podepsání souhlasu jako podmínku vstupu, se nám nepodařilo dotazník 

zajistit a zjistit tak, jaké údaje požadují. V tomto odstavci budeme dále pracovat se zbý-

vajícími 11 lékárnami, kde je nám obsah dotazníku znám. 

Ve všech případech bylo požadováno vyplnění jména a příjmení, v 10 případech povinné 

i uvedení telefonního čísla a emailové adresy. Pouze v jednom případě bylo uvedení te-

lefonního čísla a emailové adresy dobrovolné. V 9 případech bylo povinně uváděno rodné 

číslo nebo datum narození, 5 lékáren potom požadovalo uvedení adresy trvalého bydliště. 

Tři lékárny nabízejí zajímavou výhodu v možnosti zaměření na konkrétní oblast zdraví 

nebo přímo konkrétní přípravky, které pacienta zajímají, pro větší individualizaci nabíze-

ných výhod a slev. 
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Graf 2 Osobní údaje požadované pro vstup do věrnostního programu lékáren v Hradci Králové 

(N=37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody věrnostního programu 

Námi analyzované lékárny na území Hradce Králové nabízejí celkem 19 různých věr-

nostních programů. Členství ve věrnostním programu a vlastnictví věrnostní karty přináší 

pacientovi často řadu výhod. Většina zmíněných lékáren (84,2 % věrnostních programů) 

nabízí slevu ve formě sbírání bodů za nákup. Při nákupu volně prodejného sortimentu, 

zdravotnických prostředků nebo léků na předpis, které nejsou hrazené zdravotní pojiš-

ťovnou, se pacientovi na věrnostní kartu načtou body v hodnotě nejčastěji 1–3 % z ceny 

nákupu, které může později proměnit v peněžní slevu na další nákup. Sleva se nenačítá 

z ceny léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis hrazených ze zdravotního pojiš-

tění, a to ani z těch, které pojišťovna hradí jen částečně čili z výše doplatků. Je to forma 

slevy pacienty velmi oblíbená a srozumitelná. Sleva činí u většiny lékáren 1–3 % z plné 

ceny nákupu, v jedné z námi analyzovaných lékáren činí sleva 7,5 % z ceny nákupu 

a v jedné lékárně se poskytovaná sleva počítá jako 50 % z hodnoty DPH nákupu, kdy za 

každou 1 Kč pacient obdrží na konto 10 bodů a za 100 nasbíraných bodů pak získá slevu 

10 Kč. Tři věrnostní programy nabízené námi analyzovanými lékárnami (15,8 %) nena-

bízí možnost sbírání bodů vůbec, ale v jednom z těchto je možné sbírat body při nákupu 

v příslušné internetové lékárně, je-li pacient členem věrnostního programu. 

Další forma slevy je okamžitá sleva z ceny nákupu. Při předložení věrnostní karty dojde 

k okamžitému snížení ceny nákupu o 1–2 %. Tuto formu slevy nabízí celkem 2 věrnostní 

programy nabízené námi analyzovanými lékárnami v Hradci Králové. 
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Snížené ceny u vybraných produktů ať už vystavených přímo v lékárně nebo v jejím akč-

ním letáku nabízí majitelům věrnostních karet celkem 31,6 % z analyzovaných věrnost-

ních programů. Stejné procento nabízí věrným zákazníkům snížené doplatky za léčivé 

přípravky vázané na lékařský předpis. 

Mezi další výhody patří slevové kupony, které jsou pacientovi zasílány na základě jím 

nakoupených produktů v lékárně a dá se říci, že jsou mu utvářeny přímo na míru. Tako-

vou službu nabízí 3 ze všech věrnostních programů. 

Samozřejmostí všech zmíněných věrnostních programů je možnost zpětného vysledování 

produktů nakupovaných pacientem, což může být spojeno s řadou výhod jako je napří-

klad sledování kontraindikací mezi léčivými přípravky nebo doplňky stravy. 

Pouze 1 věrnostní program nabízí možnost použití mobilní aplikace namísto klasické věr-

nostní karty. Stejný věrnostní program nabízí také jako jediný výhody nejen v kamenné 

ale i v internetové lékárně.  

Graf 3 Přehled výhod věrnostních programů lékáren v Hradci Králové (N=37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíváme-li se na situaci ve všech námi analyzovaných lékárnách nacházejících se 

v Hradci Králové se zahrnutím i těch lékáren, které patří pod stejný lékárenský řetězec 

nebo síť a disponují tedy stejným věrnostním programem se stejnými výhodami, zjistíme, 

že ze 36 lékáren disponujících nějakým věrnostním programem nabízí možnost sbírání 

bodů za nákup 26 z nich (72,2 %), slevu na vybrané produkty z akčního letáku 17 z nich 

(47,2 %), slevu z doplatků na léčiva na předpis potom 13 z nich (36,1 %) a 11 lékáren 

nabízí pacientovi možnost poskytnutí okamžité slevy z ceny nákupu (30,6 %). 
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Pohled na výhody nabízející všemi námi analyzovanými lékárnami v Hradci Králové 

shrnuje Graf 4. 

Graf 4 Výhody věrnostních programů lékáren v Hradci Králové (N=37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Diskuze 

Věrnostní programy jsou pro mnoho z nás dnes neodmyslitelnou součástí naku-

pování. Podle studie společnosti GfK z roku 2016 nosí běžný občan ČR v peněžence ko-

lem deseti věrnostních karet. 94 % občanů ČR pak pravidelně používá alespoň jednu 

z nich. Nejznámější a nejvíce rozšířené jsou věrnostní programy širokosortimentních ře-

tězců, drogerií a lékáren. V žebříčku oblíbenosti věrnostních programů se na prvních mís-

tech umístily lékárny, dopravní společnosti, drogistické a potravinové řetězce. Na věr-

nostních programech spotřebitelé nejvíce oceňují jednoduchost a přehlednost při použí-

vání a čerpání výhod, slevy, které jim členství ve věrnostním programu poskytuje a jed-

noduchou registraci. Naopak jako hlavní překážku ve vstupu do věrnostního programu 

uvádějí fakt, že jim karta není při nákupu personálem obchodu aktivně nabídnuta nebo 

o věrnostním programu dané společnosti zákazník vůbec neví.85 

Náš výzkum potvrdil, že věrnostní programy se v poslední době staly velmi rozšířeným 

marketingovým nástrojem lékáren. Celých 36 (97,3 %) lékáren na území města Hradce 

Králové z celkových 37, které jsme v rámci našeho výzkumu analyzovali, disponuje 

vlastním věrnostním programem a pouze jediná lékárna z námi analyzovaných lékáren 

pacientům žádný věrnostní program nenabízí. Po splnění jednoduchých podmínek se 

může pacient stát jeho členem a plně čerpat nabízené výhody. 
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Z výsledků výše zmíněné diplomové práce Mgr. Jitky Mikulcové vyplynulo, že 62,8 % 

respondentů je zapojeno do věrnostního programu některé z lékáren. Více než třetina 

(35,5 %) všech dotázaných uvedla, že je zapojena do věrnostního programu jedné lé-

kárny, přibližně pětina (21,5 %) respondentů je členem dvou věrnostních programů a více 

než dvou věrnostních programů se účastní celkem 3,4 % dotázaných.82 

Marketingové akce lékáren nezůstávají bez povšimnutí pacientů. Přibližně čtvrtina dotá-

zaných (25,1 %) uvádí, že marketingové akce lékáren pravidelně sleduje, naproti tomu 

celých 31,3 % lidí uvádí, že dané akce využívá. Z celkového počtu všech dotázaných 

čtvrtina z nich (25,2 %) uvedla, že jimi nejvyužívanější marketingovou akcí lékárny, kte-

rou navštěvují, je právě členství v jejím věrnostním programu.82 

Podobné výsledky přinesl výzkum společnosti STEM/MARK a.s. a časopisu PharmaPro-

fit z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že z 92 % lidí, kteří alespoň občas navštíví nějakou 

lékárnu většina (celých 63 %) využívá výhod nabízených věrnostních programů. Dále 

bylo zjištěno, že čím jsou pacienti starší, tím více věrnostní karty používají, naopak méně 

vzdělaní pacienti využívají marketingových nabídek méně. 93 % dotázaných navíc uvádí, 

že jsou s výhodami věrnostních karet, které vlastní obecně spokojeni (z nich 23 % velmi 

spokojeni a 70 % spíše spokojeni). Spokojenost naopak s rostoucím věkem pacientů 

klesá.86 

I přes technologický pokrok dnešní zákazníci stále preferují jako hlavní nástroj věrnost-

ního programu plastovou věrnostní kartu před možností použít mobilní aplikaci.85 Náš 

výzkum ukázal, že ze všech věrnostních programů nabízených námi analyzovanými lé-

kárnami na území města Hradce Králové nabízí možnost použití mobilní aplikace namísto 

karty pouze jeden program nabízený současně ve dvou lékárnách. 

Vzhledem k velkému nárůstu oblíbenosti věrnostních programů stoupá i jejich role jako 

determinanty při výběru lékárny pacientem. Právě výhody nabízené členům věrnostních 

programů mohou být rozhodujícím článkem, přemýšlí-li pacient, do které lékárny půjde. 

Roli direct marketingu lékáren v dnešní době nelze přehlížet. Na druhou stranu můžeme 

věrnostní program chápat i jako nástroj přispívající ke zkvalitnění farmaceutické péče. 

S jeho pomocí můžeme vysledovat všechny léčivé přípravky zakoupené pacientem 

v dané lékárně s možností kontroly možných kontraindikací nebo vzájemných interakcí. 

Poskytne-li pacient lékárně své kontaktní údaje jako telefonní číslo nebo emailovou ad-

resu, stává se pro lékárnu mnohem snazší ho v případě potřeby vyhledat a kontaktovat.  
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4.2.5 Limitace 

Náš výzkum se zaměřoval pouze na věrnostní programy nabízené lékárnami na 

území města Hradec Králové, z nichž jsme navíc kvůli dlouhodobému uzavření museli 

dvě z výzkumu vyloučit. Očividnou limitací tudíž je omezený vzorek lékáren a nelze 

proto výsledky přenášet obecně na všechny věrnostní programy všech lékáren. Limitací 

také zůstávají často kusé informace poskytované personálem lékáren o výhodách, které 

jejich věrnostní program nabízí stejně jako nedostupnost 3 vstupních dotazníků, které se 

nám při výzkumu nepodařilo zajistit. Téma věrnostních programů lékáren se ukázalo být 

velmi rozsáhlé a zajímavé. Náš výzkum je limitován časovým rozpětím a rozsahem této 

práce, věrnostní programy a další nástroje řízeného vztahu se zákazníkem ale otevírají 

prostor pro mnoho dalších výzkumů. 
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4.3 Internetové lékárny 

4.3.1 Cíl 

Cílem této části práce bylo zanalyzovat míru pokrytí lékáren na území Hradce Králové 

webovými stránkami a zjistit, kolik lékáren na území města Hradec Králové nabízí mož-

nost zásilkového výdeje. 

4.3.2 Metodika 

Lékárny 

Podobně jako v předešlé části byly k analýze využity všechny lékárny nacházející se 

v Hradci Králové. K vyhledání všech lékáren na území města Hradec Králové byla pou-

žita Databáze lékáren dostupná online na webových stránkách SÚKL.84 Data byla vyhle-

dána dne 15. 5. 2017 proto počet lékáren 39 je počet lékáren aktuální k tomuto datu. Cel-

kový počet lékáren činil 39, vyloučena z průzkumu nebyla žádná vzhledem k tomu, že 

nebylo nutné navštěvovat lékárny osobně a všechna potřebná data bylo možné vyhledávat 

na internetu. Všechny lékárny byly podrobeny dvěma základním otázkám – zda disponují 

vlastní webovou stránkou a zda nabízejí možnost zásilkového výdeje.  

Sběr dat 

Data o dostupnosti webových stránek a internetových lékáren všech 39 lékáren nacháze-

jících se na území města Hradec Králové byla sesbírána v průběhu měsíce září 2017, 

vzhledem k tomu, že některé lékárny uváděly momentální výpadek svých internetových 

lékáren, získané informace byly znovu ověřeny k datu 1. 10. 2017. Všechny výsledky se 

tudíž opírají o data aktuální k 1. 10. 2017. K vyhledání registrovaných internetových lé-

káren byla použita Databáze lékáren, která je k dispozici online na webových stránkách 

SÚKL. Zbylá data byla vyhledána na webových stránkách příslušných lékáren a lékáren-

ských sítí pokrývajících Hradec Králové nebo získaná přímým dotazem v lékárnách na 

území Hradce Králové. 

Analýza lékáren 

Analýza 39 lékáren probíhala v období října a listopadu 2017. U všech analyzovaných 

lékáren bylo zjišťováno, zda mají vlastní webovou stránku a/nebo disponují možností 

zásilkového výdeje. Ke zpracování dat a tvorbě tabulek a grafů byly použity programy 

Microsoft Excel a Microsoft Word. 
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4.3.3 Výsledky 

Analýza webových stránek lékáren na území města Hradec Králové 

Z celkového počtu 39 lékáren v Hradci Králové disponuje nějakou formou webové 

stránky 36 (92,3 %) z nich. Při bližší analýze zjistíme, že většina lékáren uvádí na webo-

vých stránkách pouze základní informace jako je adresa lékárny, otevírací doba a kontakt 

na lékárnu, protože jejich webové stránky vystupují pouze jako součást hromadného 

webu lékárenské sítě nebo sdružení lékárníků. Takových lékáren je 31 (79,5 %) z uvede-

ných 36. Pouze 5 lékáren na území města Hradec Králové (12,8 %) disponuje vlastní 

webovou stránkou, kde lékárna uvádí i doplňkové služby, aktuality, slevové a letákové 

akce a podobně. Absolutně bez webových stránek potom zůstávají 3 lékárny v Hradci 

Králové (7,7 %). 

Zajímavou funkcí, kterou některé lékárny na svých internetových stránkách nabízejí, je 

možnost online poradenství. Touto funkcí disponuje 16 z námi analyzovaných lékáren 

v Hradci Králové, což je 41,0 % z celkového počtu lékáren v Hradci Králové. 

Graf 5 Dostupnost online poradenství v lékárnách v Hradci Králové (N=39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžeme vyčíst z grafu přibližně polovina z lékáren na území Hradce Králové, které 

mají nějakou webovou stránku (44,4 %) nabízí možnost online poradny se zdravotnickým 

odborníkem. Druhá polovina (55,6 %) zatím danou funkci v nabídce nemá. Nabízené on-

line poradenství se vyskytuje buď ve formě online formuláře k vyplnění, na který paci-

entovi odpoví nasmlouvaný farmaceut (v 15 z 16 případů) nebo pouze jako soupis běž-

ných onemocnění a jejich nejčastějších symptomů s radami k jejich řešení (1 z 16 pří-

padů). 
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Internetové lékárny 

Lékárenský sortiment objednaný na internetu si můžete vyzvednout ve 23 lékárnách 

v Hradci Králové. Z uvedeného počtu nabízí vlastní zásilkový výdej pouze 6 lékáren 

(15,4 % ze všech lékáren v Hradci Králové). Zbylých 17 lékáren pak funguje pouze jako 

odběrové místo internetové lékárny, která není zřizována přímo v kamenné lékárně 

v Hradci Králové. Ze všech 39 lékáren na území Hradce Králové tedy disponuje možností 

vlastního zásilkového výdeje pouze 6. 

Méně než pětina námi analyzovaných lékáren (12,8 %) nabízí určitou formu online re-

zervace volně prodejného sortimentu. Služba může připomínat zásilkový výdej s osobním 

odběrem v lékárně. Rezervační služba ale nesplňuje podmínky pro zásilkový výdej udá-

vané pokynem LEK-16 vydaným SÚKL, proto nemůžou být výsledky sloučeny a lékárny 

sečteny. 

Získaná data shrnuje Tabulka 15. 

Tabulka 15 Zásilkový výdej v lékárnách na území Hradce Králové (N=39) 

Lékárny v Hradci Králové 39 100,0 % 

Lékárny s osobním odběrem 23 59,0 % 

Lékárna pouze jako odběrové místo 17 43,6 % 

Lékárny s možností zásilkového výdeje 6 15,4 % 

Rezervační web bez zasílání na adresu 5 12,8 % 

Lékárny bez e-shopu 33 84,6 % 

Jak vidíme v tabulce výše, většina lékáren v Hradci Králové (84,6 %) prozatím zůstává 

bez možnosti vlastního zásilkového výdeje. I když na první pohled může klamat 23 od-

běrových míst, jako internetová lékárna slouží pouze 6 z nich. 

Jak můžeme vyčíst z tabulky, 5 lékáren v Hradci Králové nabízí možnost online rezervace 

volně prodejného sortimentu pro určitou formu osobního odběru. Nejedná se ale o formu 

zásilkového výdeje ani osobní odběr v pravém slova smyslu. 4 z 5 těchto lékáren patří do 

stejného sdružení nezávislých lékárníků. Služba, kterou daná síť poskytuje spočívá 

v možnosti diskrétního nákupu produktů, které by v pacientech mohly potenciálně vzbu-

zovat ostych při osobní návštěvě lékárny. Na internetových stránkách je nabízeno 14 vy-

braných produktů ze skupiny doplňků stravy na podporu libida, volně prodejné léčivé 

přípravky k řešení vaginálního dyskomfortu, ale i běžných volně prodejných analgetik, 

které si pacient může zarezervovat a později vyzvednout v diskrétním neprůhledném ba-

lení v kterékoliv lékárně patřící k dané síti.87 
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Jedna z výše zmiňovaných lékáren nabízejících online rezervaci patří do jiné lékárenské 

sítě. Nabízenou službou je v tomto případě možnost rezervace veškerého volně prodej-

ného sortimentu jako jsou volně prodejná léčiva, kosmetika, doplňky stravy nebo potra-

viny pro zvláštní výživu k vyzvednutí ve vybrané lékárně patřící do stejné sítě. 

Zajímavou službu nabízí jiná síť lékáren, a to možnost rezervace léčiv vydávaných pouze 

na lékařský předpis. Pacient před návštěvou lékárny vyplní online formulář, kam zadá 

název léčivého přípravku nebo kód SÚKL. Je-li daný léčivý přípravek ve vybrané lékárně 

na skladě bude připraven k odběru do 1 hodiny od odeslání formuláře. Vydán pacientovi 

bude jedině po předložení platného lékařského předpisu při návštěvě lékárny. Pacient si 

touto službou může zajistit, že daný lék bude v lékárně dostupný a nebude muset obcházet 

lékáren více.88 

4.3.4 Diskuze 

Webové stránky lékáren na území města Hradce Králové 

Z našeho výzkumu vyplynulo, že 92,3 % lékáren v Hradci Králové můžeme spojit s ně-

jakou formou webové stránky. Drtivá většina z nich (79,5 %) ale vystupuje pouze jako 

součást většího webu lékárenské sítě nebo sdružení, do něhož lékárna patří, a obsahuje 

pouze základní informace jako je otevírací doba nebo kontakt na lékárnu. Přibližně os-

mina (12,8 %) lékáren v Hradci Králové disponuje vlastní webovou stránkou, kde pravi-

delně zveřejňuje pro pacienta užitečné informace, aktuality, slevové a letákové akce. 

Malý podíl lékáren v Hradci Králové (7,7 %) zůstává zatím zcela bez jakékoliv formy 

webové stránky. 

Při pohledu na otázku, zda a do jaké míry je pro lékárny důležitá prezentace na internetu 

se opřeme o výsledky výzkumu Mgr. Jitky Mikulcové a o statistiky Českého statistického 

úřadu. Podle statistiky ČSÚ z roku 2017 vyhledávalo v loňském roce informace o zdraví 

48 % občanů ČR. Častěji se pak o problematiku zdraví zajímají ženy (60 %) a vůbec 

nejvíce potom ženy na mateřské dovolené (83 %). Z hlediska věku je potom na internetu 

nejvíce aktivní skupina lidí ve věku 25–54 let. Oproti roku 2012 navíc zájem občanů ČR 

o informace spojené se zdravím vzrostl o celou třetinu. Ve srovnání s jinými evropskými 

státy zůstává ČR v míře vyhledávaných informací o zdraví mírně pod průměrem.89 

Výzkum Mgr. Mikulcové se zabýval názorem občanů na prezentaci lékáren na internetu. 

Přibližně čtvrtina dotázaných (23,1 %) uvedla, že je pro ně prezentace lékáren na inter-
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netu důležitá. Dvě třetiny respondentů (66,0 %) ji za důležitou nepovažují a zbylí respon-

denti odmítli odpovědět. Největší důležitost internetové prezentaci lékáren přisuzovali 

občané ve věku 15–24 let, nejmenší potom nejstarší skupina respondentů ve věku 65 let 

a více. 

Na dotaz, zda sledují webové stránky lékáren odpovědělo kladně 18,7 % dotázaných, 

Facebookové stránky alespoň jedné lékárny pak sleduje 8,8 %. Většina dotázaných ob-

čanů (79,7 %) zůstává zatím bez zájmu o jakoukoliv formu internetové prezentace léká-

ren.82 

Podle výše uvedených výsledků můžeme předpokládat, že obyvatelé, kteří webové 

stránky lékáren sledují, jsou v menšině. Vzhledem k rostoucí digitalizaci, která se nevy-

hnula ani zdravotnictví, a rostoucí digitální gramotnosti obyvatelstva ale můžeme před-

pokládat nárůst zájmu obyvatel o informace o zdraví a o jejich vyhledávání prostřednic-

tvím internetu. Podle výsledků SZÚ vyhledává informace o zdraví čím dál více lidí. Bude 

zajímavé sledovat vývoj situace na poli aktivity lékáren na internetu v horizontu několika 

let. 

Zajímavou funkcí, jejíž četnost jsme sledovali, je možnost online poradenství se zdravot-

nickým profesionálem. Služba spočívá v odeslání dotazu ohledně zdraví nebo léčiv paci-

entem, na který obdrží odpověď od farmaceuta po internetové síti. Tuto funkci nabízí na 

svých internetových stránkách necelá polovina z internetově aktivních lékáren na území 

Hradce Králové (44,4 %), samozřejmostí se zdá být u třech největších lékárenských sítí 

v ČR. 

Budoucnost tzv. telemedicíny zdůrazňuje Vladimír Finsterle, majitel a zakladatel největší 

internetové lékárny v Česku. Podle něj pacient ztrácí na internetu ostych, který může po-

ciťovat v prostředí lékárny a propojením poradny s farmaceutickými odborníky pak in-

ternetové poradenství získá na důvěryhodnosti. Službu online poradenství ani internetové 

lékárny nevnímá jako konkurenci kamenných lékáren, spíše jako formu uspokojení mě-

nících se potřeb pacientů.90 

Internetové lékárny 

Druhá část našeho výzkumu zjišťovala, kolik z kamenných lékáren v Hradci Králové dis-

ponuje i možností zásilkového výdeje. V téměř dvou třetinách lékáren na území Hradce 

Králové (59,0 %) mají pacienti možnost vyzvednout si svoji zásilku formou osobního 

odběru. Ne všechny tyto lékárny ale disponují vlastním zásilkovým výdejem, takovou 
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službu nabízí prozatím pouze 6 lékáren v Hradci Králové (15,4 %). Rozdíl je dán tím, že 

17 (43,6 %) lékáren na území Hradce Králové slouží pouze jako odběrové místo e-shopu, 

který není řízen z kamenné lékárny umístěné v Hradci Králové. Jedná se převážně o lé-

kárny velkých lékárenských sítí, jejichž e-shop má společné sídlo a jednotlivé pobočky 

tak slouží pouze jako místa pro osobní odběr. Z výsledků tudíž vyplývá, že více než tři 

čtvrtiny lékáren na území Hradce Králové (86,4 %) zůstává prozatím bez nabídky vlast-

ního zásilkového výdeje. 

Malá část lékáren (12,8 %) v Hradci Králové nabízí možnost online rezervace produktů 

pro pozdější vyzvednutí v lékárně. Podle pravidel zásilkového výdeje, která ustanovuje 

pokyn SÚKL LEK-1657, 58 ale taková činnost nesplňuje podmínky pro zásilkový výdej 

a nesmí být uváděna v rámci nabídky zásilkového výdeje. Rezervaci je povoleno prová-

dět jak na volně prodejný sortiment, tak na léčiva jejichž výdej je vázán na lékařský před-

pis. Nutno ale zmínit, že takový lék bude pacientovi vydán jedině po předložení platného 

lékařského předpisu. 

Internetová lékárna skýtá pro pacienta mnoho výhod. Nákup je možné provést z pohodlí 

domova, na výběr produktů má pacient dostatek času, je možné předem zvážit všechny 

možnosti a najít e-shop nabízející nejnižší cenu. V případě objemných zdravotnických 

prostředků pak pacient nemusí řešit dopravu z lékárny domů. Osobní kontakt s lékární-

kem může být částečně nahrazen funkcí online poradenství, kterou, jak jsem uvedla dříve, 

nabízí téměř polovina lékáren na území Hradce Králové, které aktivně vystupují na inter-

netu.91 

Podle dva roky starého průzkumu společnosti STEMMARK, který byl prováděn v prů-

běhu února 2015 u 510 respondentů ve věku 15–59 let, nakupuje alespoň někdy volně 

prodejné léky a doplňky stravy přes internet 93 % osob ve věku 15–59 let. Častěji potom 

nakupují ženy, starší občané a lidé s vyšší úrovní vzdělání. Jako hlavní důvody nákupu 

léků na internetu respondenti uvedli úsporu času (62 %), nižší cenu produktů oproti ka-

menným lékárnám (60 %), větší nabídkou slevových akcí (35 %) nebo vyšší přehlednost 

a dostupnost všech produktů na jednom místě (26 %). Mezi další důvody pak patří mož-

nost vyhledat si všechny dostupné informace o produktu (22 %) nebo neochotu navštívit 

kamennou lékárnu (23 %). 
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Výběr internetové lékárny pak ve velké míře závisí na ceně nabízeného zboží (62 %) a na 

nabídce slevových a bonusových akcí (23 %). Lidé se dále rozhodují na základě přehled-

nosti webových stránek nebo celkové šíře nabízeného sortimentu. 

Odpůrcům nákupu léků přes internet nejvíce vadí, že se nemohou v internetové lékárně 

poradit a na všechno zeptat jako v lékárně kamenné (78 %) nebo že si nemohou nabízené 

zboží osobně prohlédnout (26 %). Necelá čtvrtina dotazovaných (24 %) se domnívá, že 

léky a lékárenský sortiment na internet vůbec nepatří.92 

Největší česká internetová lékárna považovaná za lídra trhu s léčivy uvádí za rok 2015 

nárůst tržby o více než čtvrtinu, za loňský rok potom další nárůst zhruba o 20 %.93, 94 

Podle jejího majitele a zakladatele pak volně prodejná léčiva prodaná na internetu tvoří 

zhruba 2 % všech volně prodejných léčiv prodaných na území ČR.93 

Téma rozvíjejících se internetových lékáren skýtá prostor pro další výzkum a bude zají-

mavé sledovat jejich vývoj. 

4.3.5 Limitace 

Limitaci našeho výzkumu představuje omezený počet sledovaných lékáren a omezené 

období jejich sledování. Získané výsledky reprezentují současnou situaci na území jed-

noho města ČR. Výsledky proto můžeme vnímat pouze orientačně. Prezentace lékáren na 

internetu i internetové lékárny jsou rozvíjející a měnící se koncepty, nemůžeme proto 

přenášet naše výsledky do dnešního dne jako stále trvající. Do našeho výzkumu nebyla 

zahrnuta prezentace lékáren na sociálních sítích. Pro větší relevanci by bylo nutné provést 

aktuální výzkum s větším počtem sledovaných lékáren ideálně na území celé ČR. 
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5 Závěr 

S rostoucí konkurencí mezi lékárnami roste i počet reklamních sdělení, které každo-

denně působí na pacienty. Proto nelze opomenout dodržování legislativních pravidel při 

tvorbě reklamy. V první části této práce byla odhalena četná pochybení proti platné le-

gislativě vyskytující se v reklamních letácích běžně nabízených lékárnami na území 

Hradce Králové a v blízkém okolí. Mezi deseti různými lékárenskými řetězci nebyl nale-

zen žádný, který by měl reklamní materiály vždy v souladu s platnou legislativou. Pře-

kvapující bylo umístění zástupce největší lékárenské sítě u nás na druhém nejhorším 

místě. Trend, který jsme předpokládali, kdy čím větší lékárenská síť či řetězec, tím méně 

pochybení můžeme v reklamních materiálech očekávat, se proto nepotvrdil. 

Druhá část práce byla věnována věrnostním programům nabízeným lékárnami 

v Hradci Králové. Výzkum přinesl očekávané výsledky. Věrnostní programy v posled-

ních letech zažívají boom a z námi analyzovaných lékáren byla nalezena pouze jedna, 

která žádný věrnostní program pacientům nenabízí. Drtivá většina námi analyzovaných 

lékáren pak disponuje určitou formou věrnostního programu a nabízí tak pacientům řadu 

výhod. Odlišnosti v nabízených benefitech byly spíše minoritní a většina nabízených vý-

hod byla společná všem věrnostním programům. Je proto diskutabilní, zda jsou věrnostní 

programy v dnešní době pořád silným marketingovým nástrojem nebo zda je pacienti be-

rou jako samozřejmost. 

Oproti věrnostním programům může být silným nástrojem naopak webová prezen-

tace lékáren nebo možnost zásilkového výdeje. V třetí části této práce byla provedena 

analýza webových stránek lékáren na území Hradce Králové s nepříliš pozitivním výsled-

kem. Pouze malá část námi analyzovaných lékáren disponuje vlastními webovými strán-

kami, kde kromě základních informací a kontaktu na lékárnu pravidelně uveřejňuje 

i různé marketingové akce, články nebo jiné doplňkové služby nabízené lékárnou. Malé 

procento lékáren na území Hradce Králové zůstává zcela bez jakékoliv formy webové 

stránky. S rostoucí internetovou gramotností populace se mohou zdát zjištěné výsledky 

velmi negativní, je nutné ale upozornit na fakt, že tato práce se zaměřovala pouze na 

webové stránky, nikoli na prezentaci lékáren na sociálních sítích, kde by se výsledky 

mohly diametrálně lišit. 
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Podobné výsledky přinesla analýza dostupnosti zásilkového výdeje v lékárnách na území 

Hradce Králové. Pouze velmi malá část námi analyzovaných lékáren nabízí vlastní zásil-

kový výdej. Na druhou stranu většina lékáren v Hradci Králové slouží jako odběrové 

místo pro e-shop zřizovaný centrálně. Pro běžného pacienta je tento rozdíl nepodstatný 

a mnohdy nepostřehnutelný. 

Marketing a reklama jsou stále se rozvíjející koncepty nejen ve farmacii. Analýza 

několika jejich oblastí byla velmi zajímavá a kvůli četným limitacím a omezenému roz-

sahu této práce nabízí široký prostor pro další výzkum. 
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6 Seznam zkratek 

AČRA-MK  Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace 

CRM z angl. Customer relationship management, podnikatelský přístup, který se 

orientuje na tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákaz-

níky 

ČR    Česká republika 

ČMS  Česká marketingová společnost, nezisková organizace sdružující marke-

tingové pracovníky a zájemce o marketing 

ČSÚ    Český statistický úřad 

ČSZV  České sdružení pro značkové výrobky, sdružuje a chrání výrobce a do-

vozce rychloobrátkového značkového zboží 

DPH    daň z přidané hodnoty 

DTCA  z angl. Direct-to-consumer advertising, marketing zaměřený na spotřebi-

tele 

EU    Evropská unie 

FDA  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (z angl. Food and Drug Administra-

tion) 

FDCA   Food, Drug and Cosmetic Act 

FMCG   z angl. Fast moving consumer goods, rychloobrátkové zboží 

FTC  Federal Trade Comission, nezávislá agentura spadající pod vládu Spoje-

ných států amerických, jejímž hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a pre-

vence nekalých obchodních praktik 

GfK  z angl. Growth from Knowledge, mezinárodní společnost zaměřená na vý-

zkum trhu 

LCD z angl. Liquid crystal display, displej z tekutých krystalů, technologie vý-

roby zobrazovacích zařízení 

LP     léčivý přípravek 

OTC    z angl. over-the-counter, volně prodejné léčivé přípravky 

POPAI z angl. Point Of Purchase Advertising International, mezinárodní asociace 

pro marketing a maloobchodní činnost 

Rx     léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis 

SPC  z angl. Summary of product characteristics, souhrn údajů o léčivém pří-

pravku 

SÚKL   Státní ústav pro kontrolu léčiv 
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USA    Spojené státy americké (z angl. United States of America) 

USP    United States Pharmacopoeia 

WHO   Světová zdravotnická organizace (z angl. World Health Organization) 

ZP     zdravotnický prostředek  
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Příloha 1 Reklamní leták s největším výskytem chyb 

 

Reklamní leták Lékárny X. s největším počtem legislativních pochybení (10). Na titulní straně vpravo 

nahoře odkazuje na doporučení lékařů, což je zakázáno zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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Druhá strana letáku nese tři legislativní pochybení. U přípravku Mugotussol 10 mg/5 ml chybí ozna-

čení, že se jedná o léčivý přípravek, obsažená účinná látka a výzva k pročtení příbalového letáku. U 

přípravku Prostenal® Forte Perfect Complex chybí označení „doplněk stravy“. 
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Na třetí straně je nesprávně označený produkt Kolostrum Synermune, u něhož chybí povinné ozna-

čení „doplněk stravy“. 
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Na poslední straně je nesprávně označen přípravek Nasivin® Sensitive 0,05%, u kterého chybí infor-

mace, že se jedná o léčivý přípravek a není zde uvedena účinná látka. U přípravku Terezia Hlíva 

ústřičná s rakytníkovým olejem chybí označení „doplněk stravy“. Stejné označení chybí i u pří-

pravku Walmark Urinal Akut. Součet legislativních pochybení na všech čtyřech stranách je 10.  



98 
 

Příloha 2 Ukázka nejčastějšího legislativního pochybení I. 

 

Vlevo umístěný produkt Nutrilon 2, 3, 4 800 g včetně příchutí spadá do kategorie Po-

traviny pro zvláštní výživu. Nikde u produktu není uvedeno povinné označení Potravina 

pro zvláštní výživu. Jedná se pochybení proti platné legislativě s nejvyšší četností výskytu 

v našem výzkumu. Obdobně je tomu v příloze 3 umístěné na další straně. Ani jeden z in-

zerovaných produktů z kategorie Potravin pro zvláštní výživu není správně označen.  
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Příloha 3 Ukázka nejčastějšího legislativního pochybení II. 


