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1 Úvod 

Reklama je mnohotvarým fenoménem, který je již neoddělitelnou součástí dnešního 

světa, ať už si jej uvědomujeme, či jej míjíme bez povšimnutí. Dnešní doba, kdy je  

do reklamy investována značná část financí a lidského úsilí, nás ale nutí uvažovat, zda je 

tato kulisa moderní doby pro naši společnost pozitivem, či v určitých oblastech naopak 

negativem. Jakým způsobem reklama ovlivňuje naše chování a jaké může mít pro nás 

důsledky, to vše dává impuls vidět reklamu v širších souvislostech. 

V mé bakalářské práci se zabývám reklamou na humánní léčivé přípravky v České 

republice. Dané téma mě nesmírně zajímá a mám k němu velice blízko, jelikož už pár let 

působím v oblasti farmaceutického marketingu u jedné nejmenované firmy disponující 

rozsáhlou sítí lékáren u nás. Ohledně reklamy na humánní léčivé přípravky existuje 

spoustu zajímavých informací, proto tuto práci považuji za předstupeň mé diplomové 

práce, jejíž rozsah by mi dovolil toto téma zpracovat ještě více detailněji. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký má reklama na humánní léčivé přípravky 

dopad na spotřebitele, a zda se umí spotřebitel orientovat v tom, co je lék a co doplněk 

stravy. 

Předpokládám, že postoj respondentů k reklamě na humánní léčivé přípravky bude 

převážně pozitivní a z různých forem této reklamy budou nejvíce ovlivněni reklamou 

v rozhlase či televizi. Dále předpokládám, že respondenti budou často zaměňovat doplňky 

stravy za léčivé přípravky. 

Má práce je rozdělena na tři části. V první části se zabývám představením reklamy 

obecně, jejím stručným vývojem, popisem možnosti regulace reklamy prostředky 

veřejnoprávními, soukromoprávními a neopomínám ani samoregulaci reklamy. Po tomto 

obecném uvedení do problematiky se již dále věnuji regulaci reklamy humánních léčivých 

přípravků. V této části zmiňuji jak vývoj regulace reklamy humánních léčivých přípravků, 

tak stávající právní úpravu této oblasti, včetně vymezení základních pojmů. Rovněž se zde 

dotýkám rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků a na konci této části 

se stručně zmiňuji i o subjektech reklamy a o dozorové činnosti v oblasti reklamy  

na humánní léčivé přípravky. 

Druhá část je věnována neprávní možnosti regulace reklamy v oblasti humánních 

léčivých přípravků. Pojednávám zde o úpravě dané oblasti, která je obsažena v Kodexu 

reklamy a o dalších dobrovolných regulacích z této oblasti. 
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Poslední, třetí část práce pojednává o dvou reklamách na humánní léčivé přípravky 

v rozhodnutích Rady pro reklamu, problematice - humánní léčivý přípravek versus doplněk 

stravy a závěr práce je věnován analýze dat získaných z průzkumu veřejného mínění, 

prováděného prostřednictvím anonymního dotazníku. 
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2 Reklama a její regulace 

2.1 Definice reklamy 

Existuje mnoho definic reklamy, avšak jedno mají společné: vždy jde o komunikaci 

mezi zadavatelem a tím, komu je nabízený produkt nebo služba určen, a to prostřednictvím 

nějakého komunikačního média s komerčním cílem.1 

Reklama je jev, který zahrnuje v myslích lidí kdeco. Někdo si pod tímto pojmem 

představí pouze prostý firemní štít a někdo třeba multimediální kampaň. Každý člověk s ní 

má nějaké zkušenosti a každý člověk má na ni nějaký názor.2 Mně osobně nejvíce utkvěla 

v hlavě věta, která je součástí loga jedné z největších reklamních agentur, a ta definuje 

reklamu jako „Pravdu vhodně řečenou“. Co to ale vlastně reklama je? 

� Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené 

zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 

nebo prodeje nemovitosti, prodeje nebo využití práv či závazků, podporu 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky.3 

� Reklamou se rozumí jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu  

nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace 

provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu 

výrobků či služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.4 

� Reklamou se také rozumí proces komerční komunikace, prováděný  

za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem 

jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace 

o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom  

se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních médií, kterými 

se rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk  

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

komunikační prostředky umožňující přenos informací. Reklamou zpravidla 

                                                 
1 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
2 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
3 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen RekZ), § 1 odst. 2 
4 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen RTV), § 2 odst. 1 písm. n)  
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není takový přenos informací, který by jinak reklamou byl, jestliže prodejce 

výhradně označuje místo, kde výrobek nabízí spotřebiteli.5 

Z výše uvedených definic vyplývá, že neexistuje definice reklamy, která by byla 

univerzálně použitelná. Reklama má totiž schopnost na sebe vzít nekonečné množství 

podob.6 

 

2.2 Historie reklamy 

2.2.1 První reklama 

Z historického hlediska reklama nepředstavuje nikterak nový jev. Již za první 

reklamní sdělení můžeme považovat propagační leták tiskaře Rasdolda z roku 1486. Tento 

propagační leták obsahující vzorník písma, je pokládán za konkrétní nabídku služeb. 

Můžeme také nalézt historický dokument, který je důkazem toho, že regulace reklamy 

mocenskými zásahy není novinkou 20. století. Jedná se o dekret rakouského císaře 

Františka I., který byl vydán roku 1817. Tento dokument zakazoval trhovcům rozdávat  

ke zboží takzvané „dryáčnické reklamní cedule“. 

 

2.2.2 Vývoj v českých zemích 

Z historického hlediska byl vývoj reklamy v českých zemích ovlivněn zejména 

vydáním nového živnostenského řádu z roku 1860. Ten zapříčinil zrušení cechovního 

systému, který byl již zastaralým a zabraňoval rozvoji obchodu, řemesel i tovární výroby. 

Když zmíněný řád vstoupil v platnost, mohl již výrobce své zboží vyvážet a neomezovat  

se s prodejem pouze na blízké okolí. Touto situací ovšem začíná získávat na významu 

právě reklama, jelikož vliv sousedské reference na zboží či služby daného výrobce  

už ztrácí na důležitosti. Pád „Bachova absolutismu“, který nastal v roce 1859, měl také 

velký vliv na vývoj reklamy v českých zemích. S tímto datem je spojeno uvolnění cenzury, 

které umožnilo rozvoj tisku a rozvoj jedné z hlavních reklamních metod – novinového 

inzerátu. 

 

                                                 
5 Kodex reklamy, čl. 1.1 
6 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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2.2.3 „Boom“ reklamy v 19. a 20. století 

Na začátku je nutno říci, že 19. století s sebou přineslo celou řadu reklamních 

nástrojů, které přetrvaly až dodnes. Rok 1824 je znám tím, že v Londýně byly patentovány 

reklamní sloupy pro vylepování plakátů. Předchůdce dnešních billboardů bychom nalezli 

v Rakousku již v roce 1875.  

20. století je známo zrodem dalších technických novinek, které se rovněž uplatnily 

v reklamní praxi. Zejména se jednalo o elektrické osvětlení, které tvůrci reklamy hojně 

využívali. Ovšem převratným vynálezem, který měl velký vliv na reklamu, byl zrod filmu.  

Filmové ateliéry Baťových závodů byly založeny v roce 1936 a původně byly určeny jen 

pro výrobu reklamy. Také zahájení rozhlasového vysílání v roce 1923, bylo významnou 

novinkou ve světě reklamy. Nejdůležitějším objevem pro reklamu však bylo až spojení 

obrazu se zvukem, tedy vynález televize. Hlavním přínosem bylo zejména to, že můžeme 

současně působit na oba divákovy smysly – zrak i sluch. A konečně 20. století s sebou 

přináší další stěžejní nástroj, kterým je internet.7 

 

2.3 Regulace reklamy obecně 

2.3.1 Nástroje regulace reklamy 

V právním řádu České republiky je otázka regulace reklamy řešena třemi základními 

nástroji. Jsou jimi právo veřejné, právo soukromé a etická samoregulace.  

Ideální, nebo-li modelový systém regulace reklamy vypadá takto: využívá jak 

nástrojů práva veřejného, tak práva soukromého, aniž to inklinuje ke zdání, že veřejné 

právo je zdánlivě účinnější, a je doplněn etickou samoregulací. 

Právo veřejné v takovém modelovém systému omezuje či zakazuje „v zájmu  

a jménem všech lidí“ to, co považuje v reklamně za špatné a co je schopna sama státní moc 

kontrolovat a sankcionovat. Zde zpravidla můžeme zahrnout různé formy omezování  

či zakazování tabákové reklamy, reklamy na léky nebo alkohol. Náleží zde rovněž také 

různé formy omezení reklamy, která se vztahují k médiím – například různá časová 

omezení nebo povinné označování inzerce. 

Právo soukromé v daném modelovém systému zase stanoví, jaké druhy vzájemného 

chování lidí jsou nepřípustné. Charakterizuje možnosti obrany napadených a ponechává 

                                                 
7 TOMAN, M. Intuitivní reklama. Praha: Management Press, 2006 
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jen na jejich vůli, zda takové obrany využijí. Zde zahrnujeme například problematiku 

čistoty soutěže mezi konkurenty, ochranu spotřebitele, ochranu soukromí, problematiku 

obchodního jména a autorská práva. 

Etická samoregulace zde představuje doplněk uvedených dvou nástrojů, buď  

v podobě nevyslovené a nekodifikované obecné morálky a nebo ve formě 

institucionalizované regulace, která vychází z psaných etických kodexů a využívá určité 

sankce.8 

Ideální situací je tedy spolupůsobení všech těchto nástrojů, protože jen společně 

mohou dosáhnout efektivity. 

 

2.3.1.1 Veřejnoprávní regulace reklamy 

Veřejné právo můžeme charakterizovat zásadou, která praví – vše, co není zakázáno, 

je povoleno. Proto také veřejnoprávní normy nalézáme ve formě zákazů či omezení, nikoli 

jako pozitivní normy. Za porušení veřejnoprávní normy čeká přestupníka pokuta, vězení 

nebo jiný trest. Jelikož stát v řízení s přestupníkem vystupuje jménem všech lidí, proto  

na žádné další osobě nezáleží, zda bude trest použit a v jaké formě. Státní orgány zde totiž 

rozhodují z moci úřední – samy ze své povinnosti.  

Stěžejními předpisy z této oblasti, které se dotýkají reklamy jsou například RekZ, 

který stanoví zejména obecné požadavky na reklamu a výslovně omezuje reklamu 

citlivých komodit (například – tabáková reklama, reklama na léky či na alkohol). Dále zde 

také řadíme RTV vymezující některá omezení pro reklamu šířenou v takovém vysílání  

či zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

OchrSpotř) a ještě mnoho dalších předpisů. 

 

2.3.1.2 Soukromoprávní regulace reklamy 

Podstata soukromého práva je založena na principu, podle kterého ten, kdo se cítí 

poškozen, tak pouze on sám se musí domáhat ochrany svých práv. Pokud tak neučiní sám, 

tak nikdo jiný, zejména žádný orgán, mu z vlastní iniciativy takovou ochranu poskytnout 

nemůže. V odvětví, které je nejvíce svázáno s reklamou – právo soutěžní, je tento princip 

ještě zesílen okolností, že ve většině případů právě pouze poškozený dokáže rozpoznat, zda 

vůbec k napadení došlo. Z této oblasti jsou nejdůležitějšími platnými předpisy zákon  

                                                 
8 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha. Orac, 2001 



 

7 

 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ)  

a rovněž zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.3.1.3 Samoregulace reklamy 

Jak již bylo zmíněno výše, tak vedle regulace právní zde existuje něco, co je „právně 

neuchopitelné“. To, co se vymyká právní kontrole nazýváme etikou. Podstatou etické 

samoregulace je nezasahování státu do regulace reklamy.  

Etika v souvislosti s reklamou je často nejdiskutovanějším a kritickým místem. 

Vlastní etická regulace je v každém z nás a existuje v podobě naší morálky a našeho vkusu. 

Pokud se shodne skupina lidí, která má co do činění s reklamou, na určitých společných 

etických principech a bude je dodržovat, začne tak vznikat institucionalizovaná etická 

samoregulace. Míra „institucionalizovanosti“ může být různá – od neformulované ústní 

dohody kolegů z oboru až po úřad čítající téměř stovku zaměstnanců, jehož pravomoc je 

schopna přesáhnout obvyklé pravomoci, kterými disponují státní orgány. Rada  

pro reklamu (dále jen RPR), která je hlavní institucí samoregulace v České republice, stojí 

mezi těmito dvěma extrémy zhruba uprostřed.  

Základním „předpisem“ pro danou oblast je etický kodex RPR a případně etické 

kodexy dalších sdružení.9 

 

2.4 Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky 

2.4.1 Vývoj regulace reklamy na humánní léčivé přípravky 

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky (dále LP či léky) po mnohé roky 

spíše připomínala džungli pokrytou právní mlhou. V České republice, až do roku 1992, 

neexistovala vůbec žádná právní omezení, která by se týkala marketingu LP.  

Od roku 1992 do roku 2002 zde sice platily určité základní předpisy, týkající se například 

zákazu laické reklamy léků pouze na předpis v televizi, ale faktem je, že zde neexistoval 

žádný dozor, který by daná pravidla vynucoval. Z formálního hlediska byl dohled svěřen 

ministerstvu zdravotnictví, které se mu ovšem zdaleka nevěnovalo v takové míře, jaká je 

pro udržení pořádku v takovém konkurenčním odvětví nutná. Desetiletá vláda ministerstva 

                                                 
9 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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zdravotnictví tak přispěla k tomu, že v oblasti marketingu léků vzniklo nebývalé rozklížení 

obchodní morálky, které zřejmě v jiném oboru nemělo obdoby.  

Poměry se začaly měnit až v roce 2002, kdy příčina spočívala v implementaci 

direktiv Evropské unie a pravidla tak, po obsahové stránce, dostala nějaký smysl. 

Nejvýznamnější změnou však byl přechod dozoru nad marketingem léků z ministerstva 

zdravotnictví na Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL), který se této agendy 

chopil s takovou aktivitou, která byla předtím nevídaná.  

Pravidla reklamy léků jsou dnes v České republice plně harmonizována s ostatními 

členskými zeměmi Evropské unie. Novela RekZ, který je stěžejním pro tuto oblast, je 

účinná od roku 2006 a přinesla množství převážně liberalizačních změn.  

Značné rozdíly mezi přístupem sankčních orgánů, které se objevovaly v minulosti,  

se snad také pomalu stírají: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má na starosti 

kontrolu reklamy léků v rozhlase a v televizi, nebyla dříve příliš iniciativní, avšak  

od poloviny roku 2006 začala provádět dozor v takové míře, kterou jsme dosud ještě 

neznali. Druhý orgán SÚKL, do jehož kompetence patří reklama léků mimo rozhlas  

a televizi, vykonával sankční politiku od počátku velmi racionálně – důsledně,  

a přesto nelikvidačně.  

Důsledkem změn, které proběhly po roce 2002, je i nová aktivizace České asociace 

farmaceutických firem (dále jen ČAFF) a Mezinárodní asociace farmaceutických 

společností, které vykonávají interní řízení se svými členy při porušení etických kodexů.  

Bez pochyby se farmaceutické firmy, při využití těchto instrumentů, daleko více 

vzájemně kontrolují, tudíž právní mlha halící džungli 90. let se již neodvratně rozpouští.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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2.4.2 Stávající právní úprava reklamy na LP 

2.4.2.1 Objasnění základních pojmů 

 

� Reklama na LP 

Reklamou se, dle obecné definice RekZ, rozumí oznámení, předvedení či jiná 

prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské 

činnosti.  

Dle tohoto zákona se za reklamu na LP považují také všechny informace, 

přesvědčování nebo pobídky, které jsou určené k podpoře předepisování, dodávání, 

prodeje, výdeje nebo spotřeby LP. Zejména se jedná o návštěvy obchodních zástupců s LP 

u osob oprávněných je předepisovat, dodávat nebo vydávat, o dodávání vzorků LP,  

o podporu předepisování, výdeje a prodeje LP pomocí daru, spotřebitelské soutěže  

a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo věcné či finanční odměny. Dále zde 

zahrnujeme sponzorování11 setkání navštěvovaných odborníky a sponzorování vědeckých 

kongresů s účastí odborníků. 

 

� Léčivý přípravek 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZL) stanoví, že léčivým přípravkem rozumíme látku 

nebo kombinaci látek prezentovanou s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti  

v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látku nebo kombinaci látek, kterou lze použít 

u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem 

ovlivnění, úpravy či obnovy fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, 

imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.  

 

� LP 

ZL stanoví, že LP rozumíme léčivý přípravek, který je určen pro použití u lidí  

nebo k podání lidem. 

 

 

                                                 
11 Sponzorováním, dle § 1 odst. 4 RekZ, se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo 
prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. A sponzorem se rozumí fyzická či právnická 
osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. 
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� Registrovaný LP 

LP, před uvedením na český trh, podléhají registraci SÚKL nebo registraci 

Evropskou komisí - tzv. centralizovanou procedurou. V České republice lze uvádět  

do oběhu a propagovat jen registrovaný LP.  

 

� Homeopatický přípravek 

ZL pojednává o tom, že homeopatický přípravek se považuje za LP, i když nemá 

zcela jeho vlastnosti a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým 

účinkem. 

 

� Materiál nereklamní povahy 

Jedná se o takový materiál, který nevykazuje žádné prvky reklamy (neobsahuje 

název LP, ani jeho fotografii nebo jiné grafické znázornění LP) a odpovídá ustanovením, 

která jsou vymezena v RekZ, a to v části určené LP12 - níže viz. „Ustanovení RekZ  

se nevztahují“. 

 

� Neintervenční studie 

Dle ZL takto nazýváme hodnocení, v rámci kterého se používají léčivé přípravky 

běžným způsobem a v souladu s podmínkami jejich registrace. 

 

� Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti 

Jedná se o farmakoepidemiologickou studii prováděnou v souladu s rozhodnutím  

o registraci a za účelem identifikace nebo kvantifikace bezpečnostního rizika ve vztahu  

k registrovanému léčivému přípravku. Bližší podrobnosti vymezuje Vyhláška č. 228/2008 

Sb., o registraci léčivých přípravků (dále jen Vyhláška č. 228/2008 Sb.). 13 

 

2.4.2.2 Obecné požadavky upravující reklamu 

Reklama musí splňovat všechny požadavky, které jsou stanovené RekZ, zejména  

by se měla vyvarovat toho, aby naplňovala podstatu - reklamy založené na podprahovém 

vnímání, nekalé obchodní praktiky, reklamy skryté nebo aby byla reklamou v rozporu 

                                                 
12 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
13 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-35-verze-1>. 
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s dobrými mravy.14 Co se týče šíření nevyžádané reklamy, tak to je zakázáno, pokud vede 

k výdajům adresáta nebo ho obtěžuje. A srovnávací reklama je přípustná jen za určitých 

podmínek. 

Reklama, která je založená na podprahovém vnímání se vyznačuje tím, že má vliv  

na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala.15 

RekZ v oblasti nekalé obchodní praktiky odkazuje na OchrSpotř, který tuto oblast 

upravuje a dle kterého se za nekalé označují zejména klamavé a agresivní obchodní 

praktiky. Reklama na LP v žádném případě nemůže obsahovat údaje, které nejsou 

podloženy aktuální verzí souhrnu údajů o přípravku (dále jen SPC), který je zárukou toho,  

že informace jsou doloženy. Není dovoleno uvádět v reklamě údaje, které vycházejí 

z pouhých dohadů a podobnosti s jiným přípravkem, který danou vlastnost vykazuje. Také 

uvádění pravdivých údajů v reklamě na LP může být nekalou obchodní praktikou, pokud 

jsou způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování potencionálního spotřebitele tak, že může 

učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 

Reklama skrytá se vyznačuje tím, že je u ní obtížné rozlišit, zda se jedná o reklamu,  

a to zejména proto, že není jako reklama označena. Reklama totiž nesmí předstírat, že  

se jedná o jiné způsoby šíření informací, než je reklama. Za skrytou reklamu považujeme 

například – reklamu, která je prezentována ve formě reportáže, rozhovoru, odborného 

článku, vzdělávacích materiálů nebo nereklamních internetových stránek, přičemž 

z označení, zařazení nebo uspořádání tiskového materiálu není zcela zřejmé, že jde  

o reklamu. Způsob odlišení reklamy od ostatních redakčních sdělení je v působnosti 

vydavatele tiskoviny a měl by být pro adresáta reklamy dostatečně zřejmý - například 

uveden nadpisem „Inzerce“ nebo „Reklama“. Skrytá reklama u spotřebitele (pacienta) 

navozuje pocit, že se jedná třeba o odborný článek nebo osobní příběh a neumožňuje mu 

svobodnou volbu reklamu nesledovat či být vůči předkládané informaci v přiměřené míře 

obezřetný. 

Jak je výše uvedeno, tak reklama také nesmí být v rozporu s dobrými mravy,  

což znamená, že nesmí zejména obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, 

národnosti či pohlaví nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně 

nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky 

                                                 
14 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
15 RekZ, § 2 
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pornografie, násilí či prvky využívající motivu strachu.16 A také nesmí napadat politické 

přesvědčení.17 

Srovnávací reklamu RekZ nedefinuje přímo, ale odkazuje na úpravu, která je 

obsažena v ObchZ. Srovnávací reklama na LP, které jsou určené k podávání lidem, je  

při splnění podmínek stanovených ObchZ přípustná jen tehdy, je-li zaměřena pouze  

na osoby oprávněné LP předepisovat nebo vydávat nebo na osoby poskytující zdravotní 

péči. Tento druh reklamy má objektivně srovnávat jeden nebo více základních znaků LP, 

které jsou pro něj důležité, ověřitelné a charakteristické, mezi nimiž může být i cena. 

Srovnávací reklama, která by byla zaměřena na širokou veřejnost, není dovolena. 

Tyto zakázané druhy reklamy, zejména reklama, která je nekalou obchodní praktikou 

a skrytá reklama, jsou způsobilé vážně ovlivnit vnímání poskytované informace běžným 

spotřebitelem a hlavně v případě reklamy na LP může mít nesprávné pochopení informace 

pacientem (spotřebitelem), negativní dopad na používání LP a zdraví pacientů.18 

 

2.4.2.3 Požadavky na reklamu na LP 

 

� Předmět reklamy 

Předmětem reklamy na LP může být pouze LP, který je registrovaný dle ZL nebo dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (centralizovanou procedurou). 

Bez výjimek je zakázaná reklama na neregistrované léčivé přípravky, na léčivé 

přípravky, jejichž registrace teprve probíhá a na přípravky, které jsou používány  

ve specifickém léčebném programu. 

Může se stát, že registrace LP je pozastavena, v takovém případě se pohlíží na daný 

přípravek jako na „dočasně“ neregistrovaný a jako takový jej není možné uvádět na trh,  

ani jej jakkoliv propagovat formou reklamy. 

 

 

 

 
                                                 
16 Reklama využívající motivu strachu je taková reklama, která vyvolává u spotřebitele strach nebo obavy, 
v jejichž důsledku může učinit takové obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 
17 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
18 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
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� Ustanovení RekZ se nevztahují na: 

a) údaje na obalu LP a na příbalové informace. A současně platí, že na obalu LP  

a v příbalové informaci nejsou přípustné jakékoliv prvky, které by měly reklamní 

charakter,19 

b) korespondenci, která je nutná k zodpovězení specifických dotazů na konkrétní LP  

a případné doprovodné materiály nereklamní povahy, 

c) prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností LP, dále oznámení, 

upozornění a poskytnutí informací, které se týkají například změn balení, varování 

před nežádoucími účinky LP, 

d) údaje o lidském zdraví nebo onemocněních, jestliže neobsahují žádný odkaz,  

a to ani nepřímý, na LP.20 

 

�  SPC 

SPC se rozumí písemné shrnutí všech informací o LP, které jsou důležité pro jeho 

správné užívání a které jsou určené zdravotnickým pracovníkům.21 

Jakékoli údaje obsažené v reklamě na LP musí odpovídat údajům, které jsou uvedené 

v SPC, což znamená, že všechny údaje obsažené v reklamě jsou podloženy SPC. Formou 

reklamy tedy nelze prezentovat ani výsledky klinických studií, které nejsou dosud 

zohledněny v SPC. Tento dokument je schválen v rámci registračního řízení.22 

 

� Příbalová informace LP 

Každý LP musí být vybaven příbalovou informací, to však neplatí, pokud všechny 

údaje příbalové informace jsou uvedeny přímo na obalu LP. Příbalová informace musí být 

zpracována v souladu se SPC a musí být snadno čitelná a srozumitelná pro pacienta.23 

 

� Registrace LP 

Každý hromadně vyráběný LP, podléhá před uvedením na trh v České republice 

registraci SÚKL. V rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které 

budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje kvalitu, účinnost a bezpečnost 

                                                 
19 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
20 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
21 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
22 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
23 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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přípravku. Posuzuje se také například dávkování přípravku, příbalová informace  

pro pacienta, návrh textů na obal LP a další jiné záležitosti. Součástí rozhodnutí o registraci 

je SPC.24 

Registraci nepodléhají LP, které jsou připravené v lékárně dle lékařského předpisu 

pro jednotlivého pacienta, LP používané jako vzorky pro účely výzkumné, vědecké, 

kontrolní nebo výukové, meziprodukty určené k dalšímu zpracování držitelem povolení 

k výrobě LP, radionuklidy ve formě uzavřených zářičů a plná krev, plazma či krevní buňky 

lidského původu a transfuzní přípravky vyrobené v zařízení transfuzní služby.25 

 

� Podpora předepisování, výdeje a prodeje 

Podpora předepisování, výdeje a prodeje LP musí být vykonávána v souladu  

se zákonem. Nutné je, aby reklama na LP podporovala jeho racionální užívání objektivním 

představením daného přípravku bez přehánění jeho vlastností. V reklamě by tedy měly být 

obsaženy alespoň základní údaje pro používání LP. Reklama by také neměla pacienta 

nabádat ke zbytečnému nadužívání přípravku – příkladem může být vypisování soutěží, 

jejichž odměňování je postaveno na počtu zakoupených balení LP. Tyto spotřebitelské 

soutěže musí splňovat i požadavky zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

� Ochrana nezletilých osob 

RekZ ukládá, že jestliže se jedná o osoby mladší 18 let, tak reklama nesmí 

podporovat chování, které by ohrožovalo jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj,  

což  znamená, že reklama na LP nesmí například nabádat k častému užívání LP. Dále jim 

pak nesmí s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, doporučovat ke koupi výrobky 

nebo služby. Nesmí je také nabádat, aby přemlouvali své rodiče nebo zákonné zástupce 

nebo jiné osoby ke koupi výrobků či služeb. Využívání jejich zvláštní důvěry vůči 

rodičům, zákonným zástupcům či jiným osobám je rovněž nepřípustné. Posledním 

zákazem je to, aby je reklama nevhodným způsobem ukazovala v nebezpečných situacích. 

                                                 
24 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/registrace-leciv>. 
25 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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Za reklamu, která je zaměřená na osoby mladší 18 let, by bylo možné považovat 

reklamu prezentovanou hlavně v časopisech, na internetových stránkách a v rámci akcí, 

jejichž hlavní cílovou skupinou jsou právě zmiňované osoby.26 

 

2.4.2.4 Reklama léků zaměřená na širokou veřejnost 

Jestliže je reklama na LP zaměřená na širokou veřejnost, musí – navíc k obecným 

pravidlům uvedeným výše – splňovat i další podmínky, které ukládá RekZ.27 

Předmětem reklamy, která je určená široké veřejnosti, mohou být LP uzpůsobené  

a koncipované tak, že mohou být použity bez stanovení diagnózy, předpisu nebo léčení 

praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka. 

Předmětem této reklamy naopak nesmí být LP, jejichž výdej je vázán pouze  

na lékařský předpis a LP obsahující omamné nebo psychotropní látky, jejichž výčet je 

obsažen v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.28 

Tato ustanovení se však nevztahují na LP použité v rámci vakcinační akce schválené 

ministerstvem zdravotnictví. Zákon také zakazuje poskytování vzorků LP široké 

veřejnosti.29 

Reklama LP zaměřená na širokou veřejnost musí: 

• „být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je humánním léčivým 

přípravkem, 

• obsahovat název humánního léčivého přípravku tak, jak je uveden 

v rozhodnutí o registraci. Pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen 

jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i běžný název tohoto 

humánního léčivého přípravku, 

• obsahovat informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého 

přípravku, 

• obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu 

k pečlivému pročtení příbalové informace.“30 

                                                 
26 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
27 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
28 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
29 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
30 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006. s. 77 
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Je nutné zmínit i reklamu na LP, u kterých nebyla v rámci registračního řízení 

posuzována účinnost (tj. homeopatika), ta může obsahovat pouze údaje uváděné na obalu 

či v příbalové informaci těchto LP dle ZL a Vyhlášky č. 228/2008 Sb., nemůže si tedy 

dopřát běžný kreativní „rozlet“.31 

Reklama LP zaměřená na širokou veřejnost nesmí: 

• „vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou 

potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby  

na dálku, 

• naznačovat, že účinky podávání humánního léčivého přípravku jsou 

zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší  

či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného humánního léčivého 

přípravku, 

• naznačovat, že používáním humánního léčivého přípravku se zlepší zdraví 

toho, kdo jej užívá, 

• naznačovat, že nepoužitím humánního léčivého přípravku může být 

nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob, s výjimkou vakcinačních akcí 

schválených ministerstvem zdravotnictví, 

• být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let, 

• doporučovat humánní léčivý přípravek s odvoláním na doporučení vědců, 

zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky 

svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly 

podpořit spotřebu humánních léčivých přípravků, 

• naznačovat, že humánní léčivý přípravek je potravinou nebo kosmetickým 

přípravkem nebo jiným spotřebním zbožím, 

• naznačovat, že bezpečnost či účinnost humánního léčivého přípravku je 

zaručena pouze tím, že je přírodního původu, 

• popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu 

vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy, 

• poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost 

uzdravení, 

                                                 
31 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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• používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení 

změn na lidském těle způsobených nemocí či úrazem nebo působení 

humánního léčivého přípravku na lidské tělo nebo jeho části.“32 

Není vhodné také odkazovat na jakékoliv studie, a to s ohledem na to, že běžný 

spotřebitel (pacient) může jen obtížně posoudit a ověřit si věrohodnost takovéto informace. 

Pokud je reklama zaměřená na širokou veřejnost zamýšlena jako připomínka LP, tak 

nesmí obsahovat jiné údaje než název LP tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci,  

nebo jeho mezinárodní nechráněný název, jestliže takový existuje, popřípadě ochrannou 

známku.33 Jinak řečeno - u této tzv. připomínkové reklamy není zapotřebí přidávat povinné 

varování. 

 

2.4.2.5 Reklama léků zaměřená na odborníky 

Nejprve si definujme, co se skrývá pod pojmem odborník – odborníkem je dle RekZ 

osoba oprávněná LP předepisovat (lékař) či vydávat (lékárník, farmaceutický asistent). 

Nutno zmínit, že odborníkem (na rozdíl od stavu před lednem roku 2006) již nejsou  osoby 

oprávněné poskytovat zdravotní péči, tedy zejména zdravotní sestry. Naopak každý, kdo 

není odborníkem, je širokou veřejností (například i pacient).34 

Reklama LP zaměřená na odborníky může být šířena jen prostřednictvím 

komunikačních prostředků určených převážně pro tyto odborníky (například můžeme 

zmínit odborné neperiodické publikace, odborný periodický tisk, odborné audiovizuální 

pořady).35 

Reklama LP zaměřená na odborníky (ať už se týká LP pouze na předpis či volně 

prodejných) musí obsahovat: 

• „p řesné, aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující 

odborníkům vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě humánního 

léčivého přípravku. Údaje převzaté z odborných publikací  

nebo z odborného tisku musí být přesně reprodukovány a musí být uveden 

jejich zdroj, 

                                                 
32 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006. s. 77-78 
33 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-06]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
34 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
35 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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• základní informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku, včetně 

data schválení nebo poslední revize, 

• informaci o způsobu výdeje humánního léčivého přípravku podle rozhodnutí 

o registraci (tj. pouze na předpis nebo volně prodejný), 

• informaci o způsobu hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

(tj. hrazen – nehrazen – hrazen částečně).“ 36 

Tyto povinnosti opět neplatí pro homeopatika, kde i v reklamě vůči lékařům platí 

totéž, co je výše popsáno pro reklamu vůči veřejnosti, tedy že reklama může obsahovat jen 

údaje, které jsou uváděné na obalu či v příbalové informaci těchto LP dle zvláštních 

právních předpisů. 

Nejčastějším marketingovým nástrojem farmaceutické firmy jsou zpravidla obchodní 

zástupci.37 Obchodní zástupce38 musí při každé návštěvě provedené za účelem reklamy LP 

předat navštívenému odborníkovi SPC ke každému LP, který je předmětem reklamy, a také 

informaci o způsobu hrazení těchto LP.39 Obchodní zástupce je povinen bez zbytečného 

odkladu předávat příslušnému držiteli rozhodnutí o registraci informace o významných 

skutečnostech, o kterých se při výkonu své činnosti dozví, týkajících se použití LP,  

pro který provádí reklamu, a to hlavně o všech nežádoucích účincích jemu ohlášených 

navštívenými osobami.40 

V souvislosti s reklamou na LP zaměřenou na odborníky se zakazuje jim nabízet, 

slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou to nepatrné hodnoty a mají 

vztah k jimi vykonávané činnosti (např. drobné kancelářské potřeby nebo odborná 

literatura). Dle SÚKLu nepatrná hodnota činí 1.500 Kč za rok. Důležité je dodat,  

že za přijetí takového daru může být pokutována nejen firma, ale i samotný lékař. 

Rozsah bezplatně poskytovaného ubytování a pohoštění 

• při setkání navštěvovaném odborníky konaném za účelem podpory 

předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby LP, nebo 

• při setkání odborníků konaném za odborným nebo vědeckým účelem, 

                                                 
36 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. s. 158 
37 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
38 Obchodní zástupce, dle § 652 odst. 1 ObchZ, se smlouvou o obchodním zastoupení  jako nezávislý 
podnikatel zavazuje, že bude dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého 
druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného na jeho účet. 
39 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
40 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
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musí být dle zákona přiměřený, s ohledem na hlavní účel setkání vedlejší, a nesmí být 

rozšířen na jiné osoby než na odborníky – v takovém případě se ubytování a pohoštění 

nepočítá do limitu pro dárky. 

Vzorky léků mohou být poskytnuty jen výjimečně osobám oprávněným je 

předepisovat, a to v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok. Každý vzorek musí 

odpovídat nejmenšímu balení LP uvedenému na trh a musí být označen nápisem 

„Neprodejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“. LP obsahující omamné a psychotropní 

látky se nesmí poskytovat. Vzorky LP lze poskytovat jen na písemnou žádost osoby 

oprávněné je předepisovat a vydávat, která je podepsaná a obsahuje datum vystavení.41 

Každý dar (i sponzorský), jehož hodnota převyšuje částku 500 Kč, podléhá zákonu  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to se týká  

i poskytnutých reklamních vzorků.42 

Jestliže reklama zaměřená na odborníky je zamýšlena jako „připomínková reklama“, 

platí totéž, co je výše uvedeno ohledně této záležitosti u reklamy zaměřené na širokou 

veřejnost. 

 

2.4.2.6 Reklama podporující darování lidských tkání a buněk43 

Tato problematika, která dle RekZ také spadá do oblasti LP, pojednává o tom,  

že reklama, která podporuje darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu  

nebo jiné srovnatelné výhody se zakazuje. Rovněž se zakazuje reklama, týkající se potřeby 

nebo dostupnosti lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka, jejímž účelem je 

nebo která může sloužit k získání finančního zisku nebo jiných srovnatelných výhod. 

Tímto ovšem není dotčeno zajišťování informovanosti a zákaz inzerování a reklamy podle 

zákona upravujícího provádění transplantací.44 

 

2.4.2.7 Reklama LP v rozhlase a televizi 

Pro reklamu LP vyskytující se v rozhlase či televizi platí navíc ustanovení, která jsou 

obsažena v RTV. Dle tohoto zákona jsou provozovatelé vysílání povinni nezařazovat  

                                                 
41 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
42 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/otazky-odpovedi-7>. 
43 RekZ, § 5c 
44 Jedná se o § 27 a 28 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech, transplantacích tkání a orgánů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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do vysílání reklamu a teleshopping45 na LP, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis 

v tuzemsku. Také součástí sponzorování rozhlasových a televizních pořadů právnickými 

nebo fyzickými osobami, jejichž činnost zahrnuje výrobu nebo distribuci LP a léčebných 

postupů, nesmí být propagace LP nebo léčebných postupů vázaných na lékařský předpis 

v tuzemsku.46 

 

2.4.2.8 Komunikace o lécích na předpis s veřejností 

I přes přísná právní omezení nelze říci, že jakákoliv komunikace s širokou veřejností 

týkající se LP na předpis by byla zakázaná. Reklama je sice zakázaná - ale nikoliv každá 

komunikace je reklamou. Komunikace s širokou veřejností týkající se LP na předpis tak 

zůstává možná dvěma způsoby (kanály), o kterých to zákon výslovně stanoví, a dále pak 

všemi nereklamními prostředky, na které se zákon nevztahuje.  

Zákon výslovně zná institut tzv. údajů o lidském zdraví a onemocněních, pokud 

ovšem neobsahují, byť i nepřímý, odkaz na konkrétní LP, a institut tzv. Veřejně přístupné 

odborné informační služby (dále jen VPOIS).  

Dle RekZ může farmaceutická firma libovolně šířit „údaje o lidském zdraví  

a onemocněních, pokud neobsahují, byť nepřímý, odkaz na konkrétní lék.“ Takovým 

zakázaným odkazem může být nejen uvedení názvu léku, ale také uvedení účinné látky 

nebo metody příznačné jen pro konkrétní lék či třeba uvedení příznačné barvy. 

Z praktického hlediska se doporučuje, aby obecné informace o zdraví a nemocech byly 

označeny těmito slovy, aby spotřebitel (zejména dozorující úředník) ihned věděl, jaká je 

právní klasifikace předkládaných informací.  

Zřízení VPOIS nařizuje ZL. Farmaceutické firmy jsou povinny prostřednictvím 

služby informovat o všech LP, ke kterým mají rozhodnutí o registraci, a to včetně léků  

na předpis. Zmíněná služba může být provozována prostřednictvím více médií – jak  

přes internet, tak prostřednictvím telefonické nebo osobní poradny. Služba má obsahovat 

věcné a stručné sdělení zhruba v rozsahu příbalové informace. Smyslem je totiž poskytnout 

radu třeba tomu, kdo ztratil příbalovou informaci a zapomněl na dávkování svého léku.  

Nutno zmínit, že reklama se nepozná podle toho, že je barevná nebo že trochu 

přehání – reklama, alespoň dle RekZ, se správně pozná podle cíle, který sleduje. Tudíž 

                                                 
45 Teleshoppingem, dle § 2 odst. 1 písm. n) RTV, se rozumí přímá nabídka zboží, včetně nemovitého 
majetku, práv a závazků, nebo služeb, určená veřejnosti a zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za 
úplatu či jinou protihodnotu. 
46 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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jakákoliv prezentace, jejímž cílem je podpora prodeje, je z hlediska zákona reklamou. 

Pokud by ovšem cílem stejné prezentace bylo něco jiného, tak už o reklamu nepůjde. Tato 

teoretická hranice mezi reklamou a „nereklamou“ je v praxi nesmírně důležitá.  

Jako nereklamní komunikaci můžeme uvést třeba články v tisku, které ovšem musí 

vyjadřovat jen ryze subjektivní názor. Například – vyjadřuje-li lékař svůj odborný názor, 

tak se jej žádné reklamní omezení přirozeně netýká, avšak kdyby takto činil na objednávku 

farmaceutické firmy (jinými slovy – dostal by za to zaplaceno), jednalo by se již o reklamu 

a navíc skrytou, která je zakázaná a byla by sankcionována mnohamilionovou pokutou.47 

 

2.4.2.9 Principy rozlišování LP od jiných výrobků 

Analogicky situaci v Evropské unii neexistuje v České republice žádná speciální 

právně vymezená skupina „hraničních přípravků“. V souladu s existující legislativou  

se určité výrobky/přípravky, u kterých může vznikat pochybnost o jejich zařazení, považují 

buď za léčiva (léčivé látky či léčivé přípravky a také homeopatika) nebo za jiné 

výrobky/přípravky, které nejsou regulovány v režimu léčiv – do této kategorie spadají 

například doplňky stravy, kosmetika, zdravotnické prostředky či další kategorie výrobků  

se zvláštním regulačním režimem (dále je pro tyto výrobky používán také termín  

ne-léky). Rozlišení LP od jiných výrobků má značný význam pro určení regulačního 

režimu výrobku ve vztahu k bezpečnosti výrobku a jeho vlastnostem. Jednotlivý 

výrobek/přípravek by neměl podléhat současně několika regulačním režimům. Zařazení 

výrobku do příslušné kategorie se určí dle regulačního režimu, kterému daný výrobek 

podléhá, včetně instituce, která je dle příslušné legislativy za regulaci výrobku odpovědná. 

U LP je rozsah státního dozoru největší, s ohledem na rizika, která přinášejí.48 SÚKL 

rozhoduje v případech pochybností o tom, zda jde o léčivý přípravek, léčivý přípravek 

podléhající registraci, léčivou látku, homeopatický přípravek nebo o jiný výrobek,  

a to z vlastního podnětu nebo na žádost.49 Pokud nejde o LP, tak další zařazení výrobku 

SÚKL neposuzuje a je nutné se obrátit na příslušné odpovědné instituce. 

Základem pro rozhodování o zařazení výrobku mezi LP jsou definice uvedené 

v předpisech Evropských společenství, které jsou povinně implementované do legislativy 

všech členských států Evropské unie. Toto rozhodování však probíhá na národní úrovni. 

                                                 
47 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
48 NOVAKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006 
49 ZL, § 13 odst. 2 písm. h)  
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Výsledkem je proto mnohdy různý přístup a možnost zařazení stejného výrobku  

do různých kategorií v jednotlivých členských státech. 50 

 

Pro upřesnění si uveďme základní definice dle ZL, které jsou uplatnitelné  

při rozlišování LP od jiných výrobků: 

� Látka 

Látkou se rozumí jakákoli látka, bez ohledu na její původ, který může být lidský 

(například lidská krev, její složky a přípravky z lidské krve), živočišný (například 

mikroorganismy, toxiny, živočichové, části orgánů, živočišné sekrety, extrakty  

či přípravky z krve), chemický či rostlinný. 

 

� Léčivá látka 

Léčivá látka je určená k tomu, aby byla součástí LP. Je to látka, která způsobuje jeho 

účinek a tento účinek je zpravidla farmakologický, imunologický či spočívá v ovlivnění 

metabolismu.51 

 

Nyní si uveďme ještě jiné základní definice, které také hrají významnou roli 

v rozlišování LP od jiných výrobků: 

� Doplněk stravy (dále DS) 

Jedná se o potravinu, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je 

koncentrovaným zdrojem vitamínů, minerálních látek nebo dalších látek s nutričním  

či fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená 

k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.52  

Označování DS nesmí DS přisuzovat vlastnosti, které se týkají prevence, léčby  

nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat.53  

Reklama na potraviny se také nesmí odvolávat na nekonkrétní klinické studie  

a reklama na DS musí obsahovat zřetelný nápis „Doplněk stravy“.54 

 

                                                 
50 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-30-verze-1>. 
51 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-30-verze-1>. 
52 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. i) 
53 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na DS a na obohacování 
potravin potravními doplňky, § 3 odst. 5 
54 RekZ, § 5d 
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� Potraviny určené pro zvláštní výživu 

Pod tímto pojmem se rozumí potraviny, které jsou určeny pro výživové účely  

a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití.55 Tyto potraviny nelze na obalu označit 

informací připisující výrobkům vlastnosti vztahující se k předcházení, ošetřování  

nebo léčení lidských chorob nebo takové vlastnosti naznačovat (to ovšem nesmí u potravin 

pro zvláštní lékařské účely bránit uvádění informací nebo doporučení určených pouze 

osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, farmacie nebo výživy).56 

 

� Kosmetický prostředek 

Jedná se o látku nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla 

(pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní 

s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, chránit je, měnit jejich vzhled, 

udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčivo.57 

 

� Zdravotnický prost ředek 

Tímto prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, materiál, zařízení nebo jiný 

předmět či výrobek používaný samostatně nebo v kombinaci, včetně potřebného 

programového vybavení, který je výrobcem nebo dovozcem určen pro použití u člověka 

pro účely: 

• diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemocí, 

• diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění  

či zdravotního postižení, 

• vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury  

či fyziologického procesu, 

• kontroly početí, 

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho 

povrchu imunologickým nebo farmakologickým účinkem nebo ovlivněním metabolismu, 

jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.58 

                                                 
55 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o 
způsobu jejich použití, § 1 odst. 2 
56 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o 
způsobu jejich použití, § 3 odst. 3 
57 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 25 odst. 2 
58 Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 
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U posuzování „hraničních“ případů, týkajících se rozlišování LP od jiných výrobků, 

se výrobek vždy hodnotí jako celek a při hodnocení se posuzuje - složení výrobku, 

navržený účel použití výrobku, mechanismus účinku, navržený způsob použití výrobku 

(například - dávkování, omezení použití, nežádoucí účinky, upozornění), vymezení 

skupiny uživatelů, návrh textu na obalu a informací určených pro spotřebitele, informace  

o skutečnostech podstatných pro posouzení zdravotního rizika předkládaného výrobku  

a informace o klasifikaci výrobku při uvedení na trh v jiných zemích (přednostně v zemích 

Evropské unie). 

Informace provázející výrobek a prezentace výrobku jsou z pohledu rozlišení mezi 

LP a jiným výrobkem velmi podstatné, jelikož jde o prvky určující účel použití. Například 

i výrobky obsahující látky běžně využívané v jiných průmyslových odvětvích  

(v potravinářství, kosmetickém průmyslu) se stávají LP, pokud je za účel jejich použití 

označena léčba či předcházení onemocnění, a podléhají pak příslušným ustanovením ZL. 

V souvislosti se složením výrobku se zmiňme, že tam, kde je ve výrobku obsaženo 

farmakologicky významné množství léčivé látky, může jít o LP nebo o zdravotnický 

prostředek s obsahem léčivé látky. Naopak i výrobek, který neobsahuje farmakologicky 

významné množství léčivé látky je považován za LP podléhající registraci v případě,  

že může představovat nebezpečí pro veřejné zdraví, jestliže by byl uváděn na trh jako 

„neléčivo“. Přestože rozhodování v této záležitosti rozlišování se děje na národní úrovni,  

tak snahou SÚKL je harmonizované posuzování regulační kategorizace v případech, kdy je 

to možné. 

Jak je již výše zmíněno, tak o tom, zda výrobek je či není LP rozhoduje SÚKL. To  

se děje na základě „Žádosti o vydání rozhodnutí, zda výrobek je léčivým přípravkem“, 

která je předložená na předepsaném formuláři a také na základě dokladu o náhradě výdajů. 

Posuzování hraničních přípravků je v daném případě správním řízením, na které  

se vztahuje ZL a také zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.59 

 

 

 

                                                 
59 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-30-verze-1>. 
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2.4.2.10 Subjekty reklamy a dozorová činnost v oblasti reklamy LP 

V oblasti realizace reklamy vystupují většinou tři subjekty, které se navzájem liší 

svou úlohou a mírou odpovědnosti za realizaci reklamy. Těmito subjekty jsou zadavatel, 

zpracovatel a šiřitel reklamy.60 Vymezení těchto subjektů včetně jejich odpovědnosti  

a povinností najdeme v RekZ. Nyní si jen stručně definujme úlohu daného subjektu  

a aplikujme ji do farmaceutické oblasti. 

Zadavatelem reklamy je fyzická nebo právnická osoba, která objednala u jiné fyzické 

nebo právnické osoby reklamu.61 Zadavatelem je tedy například určitá farmaceutická 

společnost, která si objednala u reklamní agentury zorganizování hosteskové promotion  

na své konkrétní LP. 

Zpracovatelem reklamy je fyzická nebo právnická osoba, která pro sebe  

nebo pro jinou fyzickou či právnickou osobu zpracovala reklamu.62 Může se jednat třeba  

o reklamní agenturu, která pro farmaceutickou společnost vyrobila reklamní letáky 

prezentující vybrané LP. 

Šiřitelem reklamy je fyzická či právnická osoba, která reklamu veřejně šíří.63 Může 

jím být například hosteska, která podává informace o propagovaných LP určité 

farmaceutické společnosti. 

 

SÚKL je zákonem určen jako orgán příslušný k výkonu dozoru v oblasti reklamy LP, 

reklamy na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou rozhlasového  

a televizního vysílání. Dozorem nad reklamou, která je šířena v rozhlasovém a televizním 

vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání je pověřena Rada  

pro rozhlasové a televizní vysílání a nevyžádaná reklama šířená elektronickými prostředky 

je v kompetenci Úřadu pro ochranu osobních údajů.64 

Tyto orgány dozoru disponují oprávněním uložit subjektům za nedodržování 

ustanovení RekZ odpovídající sankce, jejichž taxativní výčet zákon rovněž obsahuje. 

 

 

                                                 
60 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
61 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
62 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
63 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
64 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2007 [cit. 2010-02-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sukl.cz/ust-27-verze-2>. 
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3 Mimoprávní způsoby regulace reklamy 

3.1 Etická samoregulace 

Zvláštností úpravy regulace reklamy je to, že je regulována kromě předpisů právních 

ještě předpisy etickými, které jsou mnohdy přísnější než obecně závazné právní normy. 

Tuto regulaci nazýváme etickou samoregulací. Osoby profesionálně se zabývající 

reklamou, si zřídily vlastní právnickou osobu, jejíž orgány dohlíží na etiku reklamy. Tato 

právnická osoba se nazývá RPR. 

RPR je občanským sdružením a jejím cílem je tedy péče o etiku propagace, zejména 

reklamy. Za účelem dosažení tohoto cíle RPR: 

• vydává etické kodexy reklamní činnosti, 

• zřizuje Arbitrážní komisi pro rozhodování v otázkách reklamní etiky, 

• provádí expertní činnost v oblasti reklamní etiky, 

• spolupracuje se státními orgány, soudy, jinými sdruženími a obdobnými 

institucemi v tuzemsku i v zahraničí. 

Kodex reklamy RPR je soubor pravidel chování, jehož struktura  

i jazyková podoba jsou velice podobné právnímu předpisu, avšak jde o normu mimoprávní, 

konkretizující pojem dobré mravy. Podle tohoto Kodexu Arbitrážní komise rozhoduje,  

zda je ta která reklama v souladu s tímto Kodexem či nikoli. Vzhledem k tomu, že normy 

obsažené v Kodexu nejsou normami právními, ale etickými, jsou rozhodnutí Arbitrážní 

komise pouze doporučující a nejsou právně vynutitelná. Avšak v praxi tato doporučení 

bývají většinou plněna. Kodex je výlučně interpretován a prosazován Arbitrážní komisí. 

Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, čestná a slušná  

a rovněž aby respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované 

Mezinárodní obchodní komorou. Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni 

navazuje a to doplněním o etické zásady. Kodex se obrací nejen k subjektům působícím 

v oblasti reklamy, ale i k veřejnosti, kterou informuje o mezích, které subjekty působící 

v reklamě nebo reklamu užívající dobrovolně přijaly a zavázaly se dodržovat. Tím  

se myslí, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou reklamu, která by byla v rozporu se zásadami 

Kodexu.65 

                                                 
65 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
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Reklamy na LP se Kodex dotýká ve své kapitole V., nicméně tato reklama musí 

pochopitelně splňovat také základní požadavky na reklamu, jak jsou uvedeny v kapitole I. 

ve třetím odstavci. 

Dle Kodexu se tedy v reklamě na LP mohou objevovat jen ty LP, které jsou na území 

České republiky registrovány či řádným postupem schváleny. Tento druh reklamy musí být 

zaměřen pouze na LP, které jsou přístupné volnému prodeji. Předmětem této reklamy 

rovněž nesmí být reklama LP obsahujících omamné nebo psychotropní látky. Reklama 

také nesmí obsahovat údaje, které by vedly k mylnému hodnocení vlastního zdravotního 

stavu nebo k nabytí dojmu, že pouhým užíváním LP lze ovlivnit zdravotní stav 

spotřebitele. Údaje o neškodnosti LP, a to jen na základě jeho přírodního původu, tato 

reklama také nesmí obsahovat. Dále se zde ještě uvádí, že reklama musí obsahovat název 

LP, informaci pro jeho správné používání, výzvu k přečtení příbalové informace  

a instrukce na obalech LP.66 Tyto požadavky ovšem nejsou ničím novým, jelikož jsou 

obsaženy již v RekZ.67 

Vystupování osob, které vzhledem ke svým funkcím či pracovnímu zaměření mohou 

ovlivnit spotřebu LP, se také v reklamě zakazuje. Za odporující Kodexu bude považována 

rovněž každá taková reklama, která porušuje jakékoliv zákonné ustanovení o regulaci 

reklamy na LP.68 

 

3.2 Další dobrovolné regulace 

Dobrovolná i povinná sdružení podnikatelů, nazývána zejména cechy, komory, 

asociace a obdobně, mají takovou pravomoc, jakou jim svěří členové, jestliže jsou 

založeny „zdola“ a nebo zákon, pokud jsou založeny zákonem. Je zvykem, že sdružení 

omezují svým členům možnost inzerovat své služby nebo jiné výkony. Zde zařazujeme 

také lékaře, lékárníky, stomatology či dobrovolná sdružení farmaceutických společností. 

Tyto zákazy se rychle vyvíjejí, a proto není možné je vyčerpávajícím způsobem zachytit. 

Nicméně je důležité, že takový zákaz vždy zavazuje jen člena dané komory.  

 

                                                 
66 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
67 ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 
68 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
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3.2.1 Zdravotnické profese – lékaři, lékárníci a stomatologové 

Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora i Česká stomatologická komora, 

které povinně sdružují lékaře, lékárníky a stomatology, zakazují svým členům nedůstojně 

inzerovat své služby.69 U každé z těchto komor existuje jejich vlastní etický kodex, který je 

dnes často také nazývaný profesním řádem, avšak význam je stále stejný – odlišnost je 

pouze v názvu.  

Například Česká lékařská komora ve svém etickém kodexu mimo jiné stanoví,  

že lékař se dle svého uvážení účastní na diskuzi a prezentaci medicínských témat  

na veřejnosti, v tisku, v rozhlasu, v televizi, musí se však vzdát individuálně cílených 

lékařských rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch. Dále pak, že lékař se musí zdržet 

všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu 

jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou činností, která je cílena na rozšíření 

klientely. Rovněž nesmí tyto aktivity iniciovat prostřednictvím druhých osob. Z toho 

vyplývá, že lékař je oprávněn zadat a provádět reklamu svého podnikání, ovšem  

se zvláštním důrazem na důstojnost a nevtíravost takové reklamy.70 

 

3.2.1.1 Reklama lékáren 

Reklama lékáren jako takových, nikoliv reklama LP umístěná v lékárnách, nepodléhá 

žádné právní regulaci. Avšak ve slově „právní“ se skrývá háček a to takový, že všichni 

provozovatelé lékáren musejí být členy České lékárnické komory. Tato lékárnická komora, 

jak je již nastíněno výše, vydává své vlastní interní předpisy, které jsou ovšem pro členy 

závazné. Takže v případě lékáren se sice nejedná o regulaci zákonnou, ale regulaci 

dobrovolnou, ale i tak pro každého povinnou.  

Dle interních předpisů České lékárnické komory, které jsou platné od 1. 12. 2006, 

platí, že každá lékárna musí být označena: 

• nápisem „lékárna“ a případně názvem, který je uveden v osvědčení (název 

nesmí ani skrytým způsobem obsahovat název farmaceutických výrobců, 

distributorů, zdravotních pojišťoven a dalších fyzických a právnických 

osob, které se podílejí na výrobě, distribuci, propagaci a financování léčiv  

a dalšího sortimentu lékáren), respektive vlastním logem, 

                                                 
69 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha. Orac, 2001 
70 WINTER, F. Reklama a právo. 1. vyd. Praha. Orac, 2001 
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• znakem schváleným komorou (držiteli osvědčení je propůjčeno jeho 

užívání), 

• obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním 

číslem provozovatele (toto označení může mít maximální velikost  

300 x 500 mm), 

• jménem a příjmením odborného zástupce, je-li jeho ustanovení podle 

obecně závazných právních předpisů a řádů komory nezbytné, jinak 

jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost lékárny, 

• otevírací dobou lékárny. 

Případné cizojazyčné označení lékárny je možné, avšak nesmí být označením 

hlavním. Obdobně musí být označeno odloučené oddělení výdeje léčiv s tím, že kromě 

nápisu „lékárna“ obsahuje také nápis „odloučené oddělení výdeje léčiv“. Další věcí, která 

musí být uvedena, je odkaz na lékárnu, o jejíž odloučené oddělení výdeje léčiv se jedná.  

Nutno zmínit, že v jedné obci nelze použít stejný název pro více lékáren, pokud 

nejde o lékárny téhož provozovatele.  

Co se týče činnosti samotných lékárníků, tak Etický kodex České lékárnické komory 

pojednává mimo jiné o tom, že lékárník se nesmí účastnit jakékoli hospodářské soutěže, 

která by mohla být posuzována jako nekalá, a také se nesmí účastnit jednání, které  

by mohlo omezovat nebo vylučovat hospodářskou soutěž, zejména: 

• neuzavírá dohody a nepřijímá opatření, které by vyřazovaly nebo by mohly 

mít za následek vyřazení jiné lékárny z činnosti, příkladem jsou dohody  

o přednostních dávkách léčiv do určité lékárny, směřování pacientů  

nebo předpisů lékaři do určité lékárny a dodávky léčiv do ordinací lékařů  

za účelem jejich výdeje na recept přímo v ordinaci a dohody se zdravotními 

pojišťovnami, 

• neposkytuje výhody či dary ostatním zdravotníkům, zařízením ústavní péče, 

ústavům sociální či lázeňské péče, vedoucím pracovníkům těchto zařízení, 

pokud by bylo možno na tyto výhody či dary nahlížet jako na nepřiměřené, 

• nepředstírá zvýhodněné postavení vlastní lékárny prostřednictvím jejího 

názvu nebo poukazováním na kvalifikaci vlastní či lékárnického personálu. 

Lékárník má právo propagovat vlastní lékárnu, avšak při propagaci lékárny musí být 

dodržovány ustanovení platných právních předpisů a řádů a dalších předpisů České 
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lékárnické komory, zejména je nutné se zdržet při propagaci lékárny neetického jednání. 

Příkladem takového jednání může být uvádění údajů nepravdivých nebo klamavých.71 

 

3.2.2 Farmaceutický průmysl 

V České republice existuje již několik dobrovolných, nebo-li zájmových sdružení 

právnických osob, které rovněž jejich členy zavazuje k dodržování jejich vlastních 

etických kodexů. Mezi tato sdružení řadíme také ČAFF, která kromě zákonné regulace, 

kterou pochopitelně musí dodržovat každá z farmaceutických firem, dodržuje také vlastní 

etický kodex. Co obsahují jeho nejzajímavější části si uvedeme níže. 

 

3.2.2.1 ČAFF 

V roce 2001 vznikla uzavřením zakladatelské smlouvy o založení zájmového 

sdružení právnických osob ČAFF. ČAFF zabezpečuje kontinuitu předchozích subjektů 

s obdobným předmětem činnosti, a to Sdružení výrobců léčivých přípravků  

a Sdružení českého farmaceutického průmyslu. Tyto subjekty vyjádřily svou vůli  

ke společnému a koordinovanému postupu při podpoře zájmu svých členů v rámci této 

nově založené asociace. 

Předmětem činnosti ČAFF je sjednocovat a hájit společné zájmy firem, které  

se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, propagací, obchodem, marketingem v oblasti 

LP a dále také informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užití LP. Pro představu 

uveďme, že ČAFF v roce 2008 sdružovala již 28 členských společností.72 

Etický kodex ČAFF stanoví normy chování pro činnost společností zabývajících  

se marketingem LP užívaných pod lékařským dohledem tak, jak je to povoleno českou 

legislativou. Tento Kodex vznikl díky odhodlání ČAFF zajistit všeobecné přijetí a převzetí 

vysokého standardu v marketingu LP. Členové by měli zajistit, aby všichni zástupci, kteří 

jednají jejich jménem, byli plně obeznámeni s ustanoveními Kodexu. Farmaceutické 

společnosti, které nejsou členy asociace, jsou vyzývány, aby také přijaly a dodržovaly 

tento Kodex. Dohled nad Kodexem a uplatňování jeho dodržování má na starosti Etická 

komise ČAFF. Případné nerespektování Kodexu je sankcionováno. Hlavním principem 

                                                 
71 WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007 
72 Sdružení na ochranu pojištěnců [online]. 2008 [cit. 2010-02-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pojistenci.com/cs/mdl/info/ceske-asociace-farmaceutickych-firem-caff>. 
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tohoto Kodexu je zásada, že kdykoliv je učiněno propagační tvrzení  

o LP, musí být v souladu s poslední verzí SPC. Nejzajímavější části Kodexu obsahují 

následující: 

 

� Odpovědnost 

Členové, jejich zaměstnanci a jejich lékařští/techničtí poradci jsou odpovědní,  

aby zajistili, že lékařská fakta obsažená ve všech propagačních materiálech jsou správná, 

plně podložena platnou verzí SPC, literaturou či nepublikovanými údaji (nebo-li „daty  

on file“), přičemž nejsou ve vzájemném rozporu. 

 

� Zajištění podstatných důkazních údajů 

Kromě všeobecně dostupných informací poskytne výrobce na základě odůvodněných 

požadavků pracovníkům ve zdravotnictví ještě další podstatné informace o LP, který nabízí 

k prodeji. Údaje uvedené v propagačních materiálech za účelem podpory tvrzení, včetně 

„dat on file“ nebo údajů v tisku, musí být na požádání do 10 pracovních dní dostupné 

průmyslovým společnostem a pracovníkům ve zdravotnictví. 

 

� Nepravdivá či zavádějící tvrzení 

Informace, lékařské tvrzení a grafické znázornění výrobku musí být platné a přesné  

a nesmí být zavádějící či vzbuzovat klamné představy příjemce. Informace, tvrzení  

či grafické zobrazení musí být doložitelné. Toto doložení musí být na vyžádání 

farmaceutické společnosti nebo pracovníka ve zdravotnictví poskytnuto do 10 pracovních 

dní.  

 

� Dobrý vkus 

Propagační materiály, včetně grafických a jiných vizuálních znázornění, musí 

odpovídat obecně akceptovaným normám dobrého vkusu. Rovněž musí uznávat 

profesionální postavení těch, kterým jsou určeny. 

 

� Nepodložené superlativy 

Co se týče nepodložených superlativů, tak ty se nesmějí používat. Tvrzení totiž 

nesmějí naznačovat, že výrobek či jeho aktivní složka je jedinečná nebo že má nějakou 

zvláštní hodnotu, vlastnost či kvalitu v případě, že to nemůže být prokázáno. A například 
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slova jako „bezpečný“ či „standardní“ také nemohou být používána, pokud nevycházejí  

ze skutečnosti. 

 

� Srovnávací tvrzení 

Srovnávací reklama nesmí být opovržlivá, ale musí být objektivní a věcná, 

odůvodnitelná, s možným odkazem na svůj zdroj. Musí srovnávat pouze relevantní, 

typické, podstatné a ověřitelné prvky. U srovnávání výrobků musí být zajištěno, že takové 

porovnávání není zavádějící kvůli překrucování údajů, nevhodnému zdůrazňování  

nebo čemukoliv jinému. Obecná srovnání, která tvrdí, že výrobek je například lepší  

nebo silnější, se nesmí používat. 

 

� Napodobování 

Propagační informace nesmí imitovat vzory, slogany či grafickou úpravu používané 

jinými výrobci způsobem, který by mohl být matoucí. 

 

� Rozlišení propagačního materiálu 

Propagační materiál musí být jasně rozlišitelný. Materiály, u nichž to není zjevné 

z jejich povahy, musí členové opatřit upozorněním, že se jedná o propagaci určenou pouze 

pro odborníky. 

 

� Úplné informace o výrobku 

Všechny propagační materiály, včetně reklam v časopisech, se musí objevovat 

společně buď s úplnými nebo zkrácenými informacemi o výrobku. Všude, kde se vyžaduje 

informace o přípravku, musí být daná informace vytištěna písmem, jehož velikost je 

alespoň 2 milimetry a pozadí musí být dostatečně kontrastní, aby byl text dobře čitelný. 

Také hlavní nadpisy by měly být dostatečně patrné. Informace o výrobku nesmí být 

přetisknuty nebo promíchány s grafikou či propagačními frázemi a musí jasně 

obeznamovat s jakoukoliv nedávno klinicky významnou změnou.73 

 

 

 

                                                 
73 Sdružení na ochranu pojištěnců [online]. 2008 [cit. 2010-02-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pojistenci.com/cs/mdl/info/eticky-kodex-asociace-caff>. 
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4 Reklama na léky v praxi 

V této části práce si nejprve názorně ukážeme dva případy reklam na LP, které  

se vyskytly kromě televizních obrazovek i u Arbitrážní komise RPR a následně zmíníme 

problematiku rozlišování DS od LP, jejíž podstata je velmi důležitá pro správnou orientaci 

spotřebitele v oblasti léčiv. Závěr této kapitoly je věnován analýze dat získaných  

z průzkumu veřejného mínění. 

 

4.1 Reklama na LP v rozhodnutích RPR 

Reklama na LP se stala také předmětem posuzování Arbitrážní komise RPR. 

Příkladem zde uvádíme dva případy - v prvním byla stížnost na reklamu zamítnuta jako 

neopodstatněná, avšak v druhém byla reklama prohlášena za závadnou.  

 

4.1.1 „Coldrex“ 

Jak dokumentuje následující rozhodnutí Arbitrážní komise, tak i v reklamě na LP je 

povolena jistá míra nadsázky. Jedná se o případ, kdy stížnost soukromé osoby byla 

směřována proti televizní reklamě na Coldrex. V této reklamě se setkávají dva cestující  

na autobusové zastávce a oba trápí chřipka, avšak jeden z nich se cítí skvěle, neboť si vzal 

Coldrex. Soukromý stěžovatel tvrdil, že zmíněná reklama navozuje dojem, že po použití 

tohoto LP již není třeba dodržovat léčebný režim. Dle jeho názoru je při léčbě chřipky 

nutný klid na lůžku a ideálně izolace pacienta. Uvedl také, že přechozená chřipka může 

vyvolat zásadní zdravotní komplikace a z tohoto důvodu je podle něj reklama naprosto 

nečestná a neetická. Zadavatel reklamy se k této stížnosti vyjádřil se slovy, že výše 

uvedené pojetí reklamy vychází pouze ze subjektivního vnímání daného stěžovatele, za něž 

však zadavatel nemůže nést odpovědnost. Účelem reklamy pochopitelně nebylo 

poskytnout adresátům informaci, že po použití tohoto LP již není potřeba dodržovat 

léčebný režim, nýbrž pouze sdělení, že Coldrex je schopen přinést nemocným úlevu  

od nachlazení. Ve stejném duchu rozhodla také Arbitrážní komise, která stížnost zamítla 

s tím, že se jedná o zjevnou nadsázku a že reklamní sdělení bylo stěžovatelem nepřesně 

vyloženo.74 

                                                 
74 Rada pro reklamu [online]. c2005 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rpr.cz/download/kauzy/2005/063-2005%20Coldrex-ROZHODNUTI.doc>. 
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4.1.2 „Gaviscon“ 

V druhém případě byla stížnost soukromé osoby směřována proti televizní reklamě 

propagující volně prodejný LP Gaviscon, který je určen k rychlé úlevě při pálení žáhy. 

Soukromý stěžovatel tvrdil, že způsob, jakým je v reklamě zobrazeno upozornění  

pro spotřebitele, je neetický. Dle jeho názoru zadavatel rozostřil, zamlžil, znečitelnil, tudíž 

neposkytl informace, na které má spotřebitel ze zákona nárok a stěžovatel tento přístup 

považuje za zavrženíhodný. Arbitrážní komise zde konstatovala, že u reklamy na léčiva 

musí být splněny veškeré zákonné náležitosti, a to včetně zřetelnosti poskytovaných 

informací. V této reklamě se sice tato informace objevuje třikrát, nicméně není  

pro průměrně vnímajícího spotřebitele zřetelná tak, jak to vyžaduje zákon. Arbitrážní 

komise tedy zadavateli doporučuje, aby volil informaci raději ve verbální podobě, pokud 

není schopen graficky čitelnost garantovat. Konečný verdikt Arbitrážní komise prohlásil 

reklamu za neetickou a stížnosti se vyhovělo.75 

 

4.2 Problematika: LP versus DS 

Již v podkapitole s názvem „Principy rozlišování LP od jiných výrobků“ je nastíněn 

problém možnosti záměny léků s přípravky, které léky nejsou a nutno říci,  

že nejproblematičtější v této oblasti jsou zejména DS, neboť mají zájem se tvářit jako léky 

– komunikovat své „léčivé účinky“. Proto v této části práce osvětlíme tuto problematiku  

a z dotazníku, jehož výsledky budou zpracovány a shrnuty níže, se mimo jiné také 

dozvíme, jak se dnešní veřejnost umí orientovat v nabídce a jaký vliv má reklama  

na správnost zařazení přípravku do kategorie LP nebo DS. Spotřebitelé totiž často nedělají 

rozdíly mezi DS a LP, a proto mnohdy bývají uváděni v omyl.76  

Není tomu tak dávno, co jsme v rozporu s logikou věci i platnými zákony byli 

neustále přesvědčováni reklamou mnohých výrobců DS, že DS jsou něco jiné  

než potravina a v mnoha reklamách docházelo ke klamání veřejnosti.77 Bohužel i v dnešní 

době se tyto případy vyskytují, ovšem už v menším množství, než tomu bývalo. Níže  

si několik těchto „závadných“ reklam připomeneme, nyní však ještě stručně pohlédněme 

na to, jak poznat, zda se jedná o lék či ne-lék – v našem případě DS. 

                                                 
75 Rada pro reklamu [online]. c2005 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rpr.cz/download/kauzy/2008/009-2008_Gaviscon-ROZHODNUTI.doc>. 
76 Splat [online]. c2006-2010 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: <http://www.splat.cz/arbitraz.doc>. 
77 Sdružení výrobců volně prodejných léčiv [online]. 2006 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://svopl.cz/reklama.html>. 
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Rozdíl mezi LP a DS lze poznat například: 

• nahlédnutím do seznamu registrovaných léčiv, který je k dispozici  

na internetových stránkách SÚKLu, 

• dle struktury registračního čísla, nebo-li kódu přípravku na obalu – SÚKL78 

nebo HEM79, 

• LP povinně udává název a množství účinné látky i na obalu - DS nikoli, 

• LP musí uvést indikaci či indikační skupinu i na obalu - DS nikoli, 

• DS by měly mít na všech svých sděleních i na obalech viditelné označení - 

Doplněk stravy.80 

V souvislosti s DS je třeba ještě uvést, že účinky deklarované výrobcem nejsou 

nikým ověřovány, protože u těchto přípravků není posuzována jejich účinnost.81 Jelikož 

DS nemají farmakologický, ale pouze fyziologický účinek a ten není závislý na dávce 

přípravku, tak ani nelze hovořit o léčebných efektech.82 DS tedy nejsou určeny k léčbě 

onemocnění.83 

 

4.2.1 Klamání veřejnosti 

V televizi se objevuje v rozporu se zákonem reklama na GS Condro FORTE,  

a to s hlavním reklamním argumentem, že s tímto DS „zvítězíte nad bolestí“. Reklama 

evokuje ve spotřebiteli dojem, že jde o nejlepší lék na klouby, avšak jde o DS, a nikoliv  

o analgetikum – ani nadsázkou přece nemůže potravina zvítězit nad bolestí.84 Tato reklama 

se dostala ve formě stížnosti, kterou podala soukromá osoba, ke členům Arbitrážní komise 

RPR, ta ji ovšem zamítla jako neopodstatněnou. Avšak během diskuse Arbitrážní komise 

bylo patrné, že někteří členové již dlouhodobě mají vůči tomuto typu reklam výhrady, 

                                                 
78 V rámci registračního řízení, které provádí SÚKL, je udělena konkrétnímu LP registrace a daný LP musí 
mít na obalu i v příbalové informaci uvedeno registrační číslo.  
79 Číslo HEM někteří výrobci dosud uvádějí na obalu DS. Jedná se o jednací číslo rozhodnutí, pod kterým byl 
pro DS v minulosti vydán Ministerstvem zdravotnictví ČR souhlas s uvedením daného výrobku do oběhu 
jako potraviny. 
80 Sdružení výrobců volně prodejných léčiv [online]. 2006 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://svopl.cz/reklama.html>. 
81 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2008 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.leky.sukl.cz/jaky-je-rozdil-mezi-lecivym-pripravkem-a-doplnkem-stravy>. 
82 Sdružení výrobců volně prodejných léčiv [online]. 2006 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://svopl.cz/reklama.html>. 
83 Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. c2008 [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.leky.sukl.cz/jaky-je-rozdil-mezi-lecivym-pripravkem-a-doplnkem-stravy>. 
84 Sdružení výrobců volně prodejných léčiv [online]. 2006 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://svopl.cz/reklama.html>. 
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jelikož jde o typ reklam, které mohou zneužívat přirozené touhy člověka řešit své zdravotní 

problémy. Také bylo řečeno, že forma prezentace těchto výrobků by měla být tvořena 

s maximální odpovědností.85 

Podobně televizní reklama na přípravek Urinal, v rozporu se zákonem tvrdí,  

že „ztišuje záněty“, což samozřejmě DS tvrdit nesmí. 

Ani již upravený televizní spot na DS Prostenal neodpovídá liteře zákona. Reklama 

hlásá, že zmíněný Prostenal je „trumfem na problémy s prostatou“. Nejen, že tato reklama 

opakovaně odkazuje na konkrétní onemocnění, ale také „trumfem“ naznačuje zlepšení  

či možné odstranění problému. 

Reklama na DS ArginMax se rovněž dostala, ve formě stížnosti podané Sdružením 

výrobců volně prodejných léčivých přípravků, do rukou Arbitrážní komise. V reklamě 

hovoří Mudr. Radim Uzel o problému se sexem a tvrdí, že jej jednoduše řeší ArginMax, 

jehož účinnost je ověřena klinickými testy, a proto ho doporučuje. Reklamu, mimo 

obrázky dvou balení ArginMaxu, rovněž doprovází velké logo s nápisem – Klinicky 

testováno. V rozporu se zákonem zde lékař připisuje DS vlastnosti léčby, prezentuje DS 

jako LP „jednoduše řešící“ konkrétní onemocnění a odvolává se na nekonkrétní klinické 

testy. Tato reklama tedy celkově vytváří dojem, že ArginMax je LP řešící sexuální 

problémy mužů i žen.86 V tomto případě ovšem Arbitrážní komise stížnosti vyhověla  

a označila reklamu za závadnou.  

Hranice mezi účinností a pouhou neškodností je u některých přípravků velmi tenká  

a motivace lidí pro zlepšení zdravotního stavu by neměla být zneužívána.87 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Rada pro reklamu [online]. c2005 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rpr.cz/download/kauzy/2008/062-2008_GSCondro--rozhodnuti.doc>. 
86 Sdružení výrobců volně prodejných léčiv [online]. 2006 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://svopl.cz/reklama.html>. 
87 Rada pro reklamu [online]. c2005 [cit. 2010-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rpr.cz/download/kauzy/2008/062-2008_GSCondro--rozhodnuti.doc>. 
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4.3 Průzkum veřejného mínění 

Tímto průzkumem chci zejména zjistit, jaký má spotřebitel postoj k reklamě na LP, 

zda jej ovlivňuje a v jaké míře, a zda dokáže správně zařadit konkrétní přípravky  

do kategorie LP (humánní léčivý přípravek) nebo DS (doplněk stravy). Rovněž chci zjistit, 

jaký vliv má reklama na správnost zařazení těchto přípravků do zmíněných kategorií. 

Prostřednictvím anonymního dotazníku jsem oslovila 100 respondentů starších 18 

let, kteří tvoří cílovou skupinu tohoto průzkumu. Respondenty jsou žáci 4. ročníku 

Slezského gymnázia v Opavě a dále pak pacienti jedné nejmenované lékárny, která  

se nachází rovněž v Opavě. Návratnost dotazníků byla 100% a dotazování probíhalo 

v období: 15. 3. – 19. 3. 2010. 

Dotazník obsahoval 13 položek zaměřených na názory laické veřejnosti v souvislosti 

s danou problematikou, včetně prvních 3 položek socio-demografického charakteru. 

Otázky byly zaměřeny na subjektivní pocit a názor respondenta a rovněž na úroveň jeho 

vědomostí. Většina otázek byla uzavřeného charakteru s výčtem možností - pouze otázky 

č. 6, 7, 8 byly v podobě polouzavřené a respondent měl také prostor doplnit údaje přímo. 

 

4.3.1 Výsledky průzkumu a jejich analýza 

Graf 4.1 Struktura vzorku respondentů 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.2 Názor na reklamu všeobecně 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 
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reklama je součástí moderního života

reklama pomáhá lidem se orientovat v nabídce zboží a služeb

reklama jen podporuje zbytečný konzum a je pro mne obtěžující

reklama manipuluje s lidmi
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že názor na reklamu všeobecně je rozporuplný. Více jak třetina 

respondentů (35%) totiž odpovídá, že reklama manipuluje s lidmi, což svědčí o tom,  

že veřejnost reklamě příliš nedůvěřuje. Obdobný počet respondentů však uvádí, že reklama 

je součástí moderního života, tudíž její existenci toleruje (31%). Téměř třetina respondentů 

(29%) dokonce odpovídá, že reklama pomáhá lidem se orientovat v nabídce zboží a služeb, 

takže její existenci vítají. Naopak menšina respondentů (5%) uvádí, že reklama jen 

podporuje zbytečný konzum a je pro ně obtěžující. 

Studenti gymnázia a respondenti s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním 

nejčastěji uváděli, že reklama je součástí moderního života a naopak také, že reklama 

manipuluje s lidmi. Respondenti ve věkové kategorii 61 a více let zato jednoznačně 

uváděli, že reklama pomáhá lidem se orientovat v nabídce zboží a služeb. 
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Graf 4.3 Postoj k reklamě na léky 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Jaký máte postoj k reklamě na léky?

19%

8%

20%

53%

žádný, jelikož mě to nezajímá

nevím, záležitost je pro mne příliš složitá

negativní, dle mého názoru může zapříčinit zbytečné nadužívání léků, a proto bych ji zakázal(a)

pozitivní, může být provozována, ale s určitým omezením
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že postoj respondentů k reklamě na léky je převážně pozitivní, 

jelikož více jak polovina respondentů (53%) odpověděla, že tato reklama může být 

provozována, ale s určitým omezením. Naopak negativní postoj zaujala pětina respondentů 

(20%), kteří si myslí, že tato reklama může zapříčinit zbytečné nadužívání léků,  

a proto by ji zakázala. Obdobný počet respondentů (19%) nezaujímá žádný postoj,  

jelikož je to nezajímá a 8% respondentů dokonce uvádí, že neví, jaký mají postoj,  

protože je pro ně tato záležitost příliš složitá. 

 

Graf 4.4 Zdroje informací o léku 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Při koupi léku, který je dostupný BEZ LÉKAŘSKÉHO PŘEDPISU (volně 
prodejný), se rozhodujete o výběru konkrétního přípravku na základě:

4,00%

9,33%

6,67%

21,00%

21,67%

15,33%

16,67%

4,00%

1,33%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

reklamy v tisku

reklamy v rozhlase či televizi

reklamních materiálů získaných u lékaře či v lékárně

doporučení lékaře

doporučení lékárníka

doporučení známých

předchozí zkušenosti

internetu

jiných informací

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

40 

 

Respondent měl uvést 3 zdroje informací, které jej při výběru a následné koupi volně 

prodejného léčivého přípravku nejvíce ovlivňují. Více než pětina respondentů (21,67%) 

uvedla, že je nejvíce ovlivněna doporučením lékárníka a zhruba další pětina (21%) je 

ovlivněna doporučením lékaře. Po těchto dvou dominantních faktorech se 16,67% 

respondentů nejčastěji rozhoduje o koupi na základě předchozí zkušenosti s tímto lékem. 

Podobné množství respondentů přiznalo, že se nechají při koupi léku ovlivnit také 

doporučením od svých známých. 

Vliv některého ze zdrojů reklamy uvedla celkem pětina respondentů (20%). 

Respondenti nejčastěji uváděli reklamu v rozhlase či v televizi – 9,33%. 

Pro 4% respondentů je internet také důležitým zdrojem informací o léčivém 

přípravku a ovlivňuje jej při jeho koupi. Tento faktor nejčastěji uváděli respondenti  

ve věkové kategorii 18-29 let. 1,33% respondentů se rozhoduje v této záležitosti  

i na základě jiných informací a to zejména na základě ceny daného léčivého přípravku.  

 

Graf 4.5 Ovlivnění reklamou na léky I 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Oslovila Vás někdy nějaká reklama na léčivý přípravek natolik, že 
jste

  se pouze na jejím základě rozhodli tento přípravek zakoupit?

27%

73%

ano ne
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Většina dotázaných respondentů (73%) uvedla, že je nikdy neoslovila reklama  

na nějaký konkrétní léčivý přípravek natolik, aby si jej zakoupila pouze na základě této 

reklamy. Našli se ovšem i tací respondenti (27%), kteří danou reklamou osloveni byli  

a na základě této reklamy si konkrétní léčivý přípravek zakoupili. 

 

 

 



 

41 

 

Graf 4.6 Ovlivnění reklamou na léky II 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Vzpomenete si na nějakou reklamu na léčivý přípravek, která Vás 
naopak pobouřila? 

12%

88%

ano ne
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Většina dotázaných respondentů (88%) uvedla, že si nevzpomínají na žádnou 

reklamu na konkrétní léčivý přípravek, která by je nějakým způsobem pobouřila. Menšina 

respondentů (12%) naopak uvedla, že reklamou na nějaký léčivý přípravek pobouřena 

byla.  

 

Graf 4.7 Čtení příbalového letáku 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Přečtete si příbalový leták před užitím volně prodejného léčivého 
přípravku?

65%

17%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

ano, vždy si jej přečtu

ne, stačí mi informace od
známých, kteří již měli

s přípravkem zkušenost

ne, většinou mi totiž
postačí informace z
reklamního sdělení

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na otázku, zda si přečtou příbalový leták před užitím volně prodejného léčivého 

přípravku, větší polovina respondentů (65%) odpověděla, že ano. Nutno podotknout,  

že to jsou ženy, kdo projevuje větší ochotu číst tento leták.  

18% respondentů si tento leták nečte a to z toho důvodu, že jim postačí informace, 

které se dozví z reklamního sdělení. Téměř stejný počet respondentů (17%) si příbalový 

leták rovněž nečte, a to proto, že jim postačí informace od známých, kteří již měli s daným 

přípravkem zkušenost.  

 

Graf 4.8 Problematika etiky 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Myslíte si, že reklama na léky je etická?

14%

42%

20%

8%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ano

spíše ano

nevím

ne

spíše ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Téměř polovina respondentů (42%) odpověděla na otázku, zda si myslí, že reklama 

na léky je etická, spíše ano. Pětina respondentů (20%) uvedla jako odpověď, že neví. 

Podobné množství respondentů (16%) je toho názoru, že reklama na léky spíše etická není. 

Naopak odpověď 14% respondentů zněla ano. Pouze 8% respondentů uvedlo 

nekompromisně ne. 
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Graf 4.9 Zdroje informací o přípravcích 

ZÁKLAD: pouze respondenti, kteří znají přípravek 

Znáte tyto uvedené přípravky? 

83,84%

78,57%

82,98%

83,05%

81,82%

16,16%

21,43%

17,02%

16,95%

18,18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Coldrex

Urinal

Prostenal

Gaviscon

ArginMax

znám z reklamy

znám z jiného zdroje

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U této otázky měli respondenti uvést, zda konkrétní přípravek znají z reklamy, 

z jiného zdroje nebo jej neznají vůbec. Do grafu jsou zahrnuti pouze respondenti,  

kteří přípravky znali a je evidentní, že jejich hlavním zdrojem informací o daných 

přípravcích je zejména reklama. 

 

Graf 4.10 Orientace respondentů 

ZÁKLAD: pouze respondenti, kteří znají přípravek 

Odhadněte, zda se jedná o léčivý přípravek nebo o doplněk stravy. 

86,87%

66,67%

59,57%

62,71%

31,17%

13,13%

33,33%

40,43%

37,29%

68,83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Coldrex

Urinal

Prostenal

Gaviscon

ArginMax

léčivý přípravek

doplněk stravy

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V návaznosti na předešlou otázku měli respondenti u totožných přípravků také určit, 

zda se jedná o léčivý přípravek či doplněk stravy. Opět jsou do grafu zahrnuti pouze 

respondenti, kteří přípravek znali. 

Léčivý přípravek Coldrex byl správně zařazen většinou respondentů (86,87%). 

Taktéž léčivý přípravek Gaviscon většina respondentů (62,71%) správně zařadila. 

Doplněk stravy Urinal byl ovšem správně zařazen pouze 33,33% respondentů  

a celých 66,67% respondentů jej zařadilo špatně. Rovněž doplněk stravy Prostenal byl 

správně zařazen jen 40,43% respondentů a 59,57% respondentů jej zařadilo špatně. 

Alespoň doplněk stravy ArginMax správně zařadila většina respondentů (68,83%). 

 

Graf 4.11 Srovnání dle správného zařazení přípravků 

ZÁKLAD: pouze respondenti, kteří znají přípravek 

Zdroje informací: reklama versus jiný zdroj
Procento správných odpovědí:

87,95%

25,76%

35,90%

65,31%

68,25%

81,25%

61,11%

62,50%

50,00%

71,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Coldrex

Urinal

Prostenal

Gaviscon

ArginMax

správné zařazení na základě reklamy
správné zařazení na základě jiného zdroje

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tento graf vychází z dat, která byla získána při zpracování grafů 4.9 a 4.10, 

uvedených výše, a ukazuje schopnost respondentů rozlišit léčivý přípravek a doplněk 

stravy a současně vliv reklamy na správné zařazení přípravku mezi léčivé přípravky  

či doplňky stravy.  
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Graf 4.12 Rozlišení doplňku stravy 

ZÁKLAD: všichni respondenti, n = 100 

Reklama v televizním vysílání: 

27%

73%

léčivý přípravek doplněk stravy
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti na základě reklamy, na přípravek GS Condro FORTE (doplněk stravy), 

uvedené v dotazníku, měli odhadnout, zda se jedná o léčivý přípravek či doplněk stravy. 

Tato reklama běží v televizním vysílání od roku 2006 a v roce 2008 si soukromá osoba 

stěžovala Arbitrážní komisi RPR se slovy, že ze zmíněné reklamy není dost patrné,  

zda se jedná o lék či doplněk stravy, ovšem komise tuto stížnost zamítla. Po shlédnutí 

televizního spotu této reklamy jsem se proto rozhodla, že respondentům její znění písemně 

odcituji v dotazníku, protože mě zajímalo, jak velká část respondentů se touto reklamou 

nechá zmást. Písemné odcitování televizní reklamy jsem si mohla dovolit proto,  

jelikož průměrně vnímající spotřebitel nemá šanci u této reklamy nápis „doplněk stravy“ 

postřehnout. Důvodem je zejména to, že toto sdělení se zobrazí v reklamě sotva na dvě 

vteřiny a navíc v zanedbatelné velikosti. Osobně jsem si tohoto sdělení všimla,  

až po několikátém shlédnutí celého spotu, a to jen z toho důvodu, že jsem se na tuto 

záležitost přímo zaměřila. 

Takovýmto způsobem byla reklama uvedena v dotazníku: 

Reklama propagující přípravek GS Condro FORTE (určen pro užití při kloubních obtížích 

a také osteoartróze) uvádí, že s využitím nejnovějších poznatků současné medicíny,  

se podařilo spojit maximální sílu pro Vaše klouby s maximálním komfortem při užívání. 

Dále Vás reklama vybízí, ať vstoupíte také do nové kategorie kloubních přípravků  

a zvítězíte nad bolestí s lehkostí a komfortem. 

Z uvedeného grafu vyplývá, že touto reklamou se nechala zmást více jak čtvrtina 

respondentů (27%). 
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4.3.2 Shrnutí hlavních zjištění  

 

Postoj respondentů k reklamě LP 

Z dotazníkového šetření je patrné (viz graf 4.3), že větší polovina respondentů (53%) 

zaujímá k reklamě na léky pozitivní postoj a chtějí ať je provozována, ovšem s určitým 

omezením, které stanoví zákon. Zanedbat ovšem nemůžeme ani fakt, že celých 20% 

respondentů k této reklamě zaujímá negativní postoj, protože si myslí, že u některých 

jedinců může tato reklama přispět ke zbytečnému nadužívání některých léků. Zmíněná část 

respondentů tedy hlásá o zákazu této reklamy. Čím jsem byla zaskočena, byl laxní přístup 

19% respondentů, kteří uvedli, že k této záležitosti nezaujímají žádný postoj, a to proto,  

že je tato záležitost nezajímá. Nutno podotknout, že právě respondenti se základním 

vzděláním a také respondenti vlastnící výuční list patřili mezi většinu, která tuto odpověď 

uvedla. 

Co se týče postoje respondentů k záležitosti, zda reklama na léky je či není etická 

(viz graf 4.8), ten můžeme označit také za více či méně pozitivní, jelikož téměř polovina 

respondentů (42%) uvedla jako odpověď - spíše ano. Z toho vyplývá, že respondenti 

neshledávají závažnější důvod pro to, proč by tento druh reklamy měl být více omezen,  

či dokonce zakázán. Ovšem pětina respondentů (20%) naopak vůbec nevěděla,  

co si pod pojmem „etická“ představit, ba dokonce na tuto problematiku neměla názor  

a uvedla jako odpověď, že neví. Podobné množství respondentů (16%) je toho názoru,  

že reklama na léky spíše etická není, což znamená, že jsou si určitě vědomi jistých rizik, 

které může tato reklama přinést (například – nadužívání některých léčivých přípravků). 

Naopak 14% respondentů s tímto druhem reklamy nemá žádný problém a o její etičnosti 

vůbec nepochybuje, jelikož jejich odpověď zněla ano. 

 

Vliv reklamy LP na respondenty a problematika zaměňování DS za LP 

Výsledky dotazníkového šetření nám rovněž poskytly informace o tom, zda a v jaké 

míře je respondent reklamou na léky ovlivněn. Vliv některé formy reklamy při koupi léku 

přiznala pětina respondentů (20%) a z toho nejčastěji byla zmiňována reklama v rozhlase 

či v televizi – 9,33% (viz graf 4.4). Zjištění, že skoro pětina respondentů (18%) si nečte 

příbalový leták, který je součástí léku, a to z toho důvodu, že jim většinou postačí 

informace z reklamního sdělení, mě utvrdilo v tom, že tento druh reklamy má na některé 

respondenty negativní dopad (viz graf 4.7). 
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Dotazník zjišťoval i fakt, zda respondenta oslovila někdy nějaká reklama na léčivý 

přípravek natolik, že se pouze na jejím základě rozhodl tento přípravek zakoupit (viz graf 

4.5). Více jak čtvrtina respondentů (27%) uvedla, že ano, a proto tato skupina respondentů 

měla rovněž uvést o jaký léčivý přípravek se jednalo. Nejčastěji byl zmiňován léčivý 

přípravek Espumisan, který účinně odstraňuje pocit plnosti a plynatost. Dále pak přípravky 

Paralen hot drink a Coldrex, které jsou určeny k odstranění příznaků chřipky a nachlazení. 

Zde se poprvé objevuje problém zaměňování doplňků stravy za léčivé přípravky,  

jelikož respondenti mimo léčivé přípravky uváděli v hojném počtu rovněž doplňky stravy, 

a to nejčastěji: Preventan, Clavin, GS Merilin, GS Condro FORTE a Mobilin.  

Z dotazníkového šetření jsme se dále dozvěděli (viz graf 4.6), že 12% respondentů 

bylo někdy nějakou reklamou na léčivý přípravek pobouřeno. Také oni měli proto uvést,  

o jaký léčivý přípravek se jednalo a také důvod, proč je tato reklama pobouřila.  

Mezi nejčastěji zmiňované léčivé přípravky se zařadil Ibalgin, který je určen ke zmírnění  

či odstranění bolesti všeho druhu. Za důvod svého pobouření označili to, že tento léčivý 

přípravek je dosti mediálně podporován a u některých pacientů může vyvolat jeho 

zbytečné nadužívání. Konkrétně uvedli, že takovou situaci sledují zejména u některých 

mladých dívek, které tento lék nosí často všude s sebou a hojně jej užívají  

při menstruačních bolestech a také při sebemenší bolesti hlavy, což je i dle mého názoru 

značně alarmující. Dalším zmiňovaným léčivým přípravkem, jehož reklama je  

pro respondenty nežádoucí, se stal Olynth. Jedná se o nosní sprej, který pomáhá při akutní 

rýmě. Respondentům se na této reklamě nelíbí její provedení, které označují za nevkusné. 

Jedná se o televizní reklamu, ve které pacienti trpící rýmou mají svůj nos zacpán 

„klapkou“ velkých rozměrů do doby, než užijí zmíněný přípravek Olynth. Nutno 

podotknout, že touto reklamou byli pobouřeni pouze respondenti ve věkové kategorii 61  

a více let. I zde se setkáváme s problémem záměny doplňků stravy za léčivé přípravky,  

a to u přípravků Clavin a Urinal. Clavin je určen pro muže a slouží ke zkvalitnění erekce. 

Respondent konstatuje, že všechny „léky pro lepší sex“ by se neměly v reklamě vůbec 

vyskytovat. Přípravek Urinal, který je rovněž zaměněn za lék, je určen k péči o močové 

cesty. Respondent je rozhořčen televizní reklamou, která tvrdí, že Urinal ztišuje záněty. 

Respondent totiž tvrdí, že tento účinek při jeho užívání nezaznamenal. Zde vidíme,  

že důsledné rozlišení doplňku stravy od léčivého přípravku v reklamě je velmi důležité  

a klíčové. 
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Rozlišení LP a DS respondenty a vliv reklamy na správné zařazení těchto přípravků 

Bylo zjištěno (viz graf 4.11), že u některých přípravků, i když mají značnou mediální 

podporu, reklama nepřispívá k jejich chybnému zařazení. To platí o správném zařazení 

léčivých přípravků (Coldrex a Gaviscon) mezi léky. Mediálně známý doplněk stravy 

Arginmax byl sice většinou respondentů zařazen správně, avšak procento správných 

odpovědí bylo u respondentů uvádějících jako zdroj reklamu nižší. Zbylé dva doplňky 

stravy známé z reklamy (Urinal a Prostenal), byly ovšem správně zařazeny jen asi třetinou 

respondentů a procento správných odpovědí bylo výrazně nižší taktéž u těch respondentů, 

kteří uváděli jako zdroj reklamu. 

Zde vidíme, že u doplňků stravy hraje informovanost z jiných zdrojů významnou roli 

na správnost zařazení těchto přípravků, jelikož více správných odpovědí uvedli 

respondenti, kteří tyto přípravky znali z jiného zdroje, než je reklama v médiích.  

Problém záměny některých doplňků stravy za léčivé přípravky je zapříčiněn zejména 

reklamou na tyto doplňky stravy, která je mnohdy nepřesně či „matoucně“ interpretována  

a přispívá k dezorientaci spotřebitele v této oblasti. Toto potvrzuje rovněž i fakt vyplývající 

z grafu 4.12, a tj., že více jak čtvrtina respondentů (27%) se nechala danou reklamou  

na doplněk stravy zmást a uvedla, že se jedná o léčivý přípravek. 

 

Mé osobní názory a doporučení 

 Závěrem bych chtěla zmínit, že co se týče dopadu reklamy léčiv na spotřebitele,  

tak mě znepokojilo, že značná část respondentů nečte příbalovou informaci léku,  

a to z důvodu postačující informovanosti z reklamy. A rovněž další skutečnost, že reklama 

na léčivý přípravek Ibalgin může být pro některé spotřebitele rizikovým faktorem,  

a to z důvodu možného nadužívání tohoto léku, zejména mladými dívkami. V těchto 

případech nelze nic víc, než doporučit, aby spotřebitelé byli více opatrní ke svému zdraví  

a nepodceňovali čtení příbalové informace. Čtením příbalové informace a jejím 

dodržováním, lze totiž předejít zbytečným zdravotním komplikacím, které mohou nastat 

nedodržováním pokynů při užívání léků. 

Ohledně orientace spotřebitelů v tom, co je lék a co doplněk stravy, bych chtěla 

podotknout, že doplňky stravy jsou sice nedílnou součástí samoléčby pacienta, ale není 

možné je zaměňovat za léčivé přípravky. Veřejnost by se totiž měla umět orientovat v tom, 

co je a co není léčivým přípravkem. Pro spotřebitele je přeci důležité aby věděl,  

zda si potřebuje koupit lék s ověřenými účinky, a nebo si pouze upevnit prevenci a zlepšit 

složení stravy zakoupením doplňku stravy, který má ověřenou pouze zdravotní 
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nezávadnost. Toto poznání ovšem spotřebitelům znesnadňují některé reklamy na doplňky 

stravy – zejména v televizním vysílání, které spotřebitele dokonale neinformují o tom,  

že se jedná pouze o doplněk stravy, nikoliv o léčivý přípravek. Proto se nesmíme divit,  

že někteří spotřebitelé jsou rozhořčeni tím, že jim zakoupený doplněk stravy, který 

považují za lék, neposkytne kýžený efekt. Dle mého názoru by měla být reklama  

na doplňky stravy tvořena s větší zodpovědností a plně v souladu se zákonem, aby  

se předešlo nežádoucímu matení spotřebitelů v této oblasti. Žádoucí je tedy zpřesnění 

poskytovaných informací v těchto reklamách, aby spotřebiteli bylo již od počátku jasné,  

o jaký produkt se jedná a aby dokázal reálně zhodnotit, zda jej potřebuje či nikoliv. 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala reklamou na humánní léčivé přípravky v České 

republice a poskytla čtenáři ucelený přehled právních i mimoprávních regulačních 

mechanismů týkajících se reklamy léčiv. Informace byly čerpány ze stávající právní 

úpravy reklamy v dané oblasti a rovněž z odborné literatury a internetových stránek, které 

se danou problematikou zabývají. Výsledky průzkumu veřejného mínění, prováděného  

na závěr práce, čtenáře dále informovaly o tom, jaký dopad má reklama této citlivé 

komodity na veřejnost, a zda-li se spotřebitel orientuje v tom, co je lék a co doplněk stravy. 

Jak jsem již v úvodu práce zmínila, dané téma jsem si vybrala z toho důvodu, jelikož 

už několik let působím v oblasti farmaceutického marketingu - tudíž mi toto téma nebylo 

cizí, a navíc mám v plánu se v budoucnu v tomto odvětví dále realizovat. 

Cíl bakalářské práce, který měl za úkol zjistit, jaký má reklama na humánní léčivé 

přípravky dopad na spotřebitele, a zda se umí spotřebitel orientovat v tom, co je lék a co 

doplněk stravy, byl tedy splněn. 

V úvodu práce jsem si stanovila tři hypotézy. Předpokládala jsem, že postoj 

respondentů k reklamě na humánní léčivé přípravky bude převážně pozitivní a z různých 

forem této reklamy budou nejvíce ovlivněni reklamou v rozhlase či televizi. Třetí 

předpoklad byl, že respondenti budou často zaměňovat doplňky stravy za léčivé přípravky. 

Podotýkám, že všechny stanovené hypotézy se mi potvrdily. 

Zpracování tohoto tématu bylo pro mne přínosem, nejen v souvislosti s tím,  

že zjištěné poznatky mohu využít v pracovní oblasti, ale také v tom, že tato práce bude 

podkladem pro širší rozvinutí daného tématu v mé diplomové práci. 
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