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1 Úvod 

Téměř po dvě minulá desetiletí máme možnost být očitými svědky nebývalého nárůstu 

poptávky po přípravcích, které dnes souborně označujeme jako doplňky stravy. Lze se ovšem 

setkat i s dalšími názvy, které se ale ne vždy přesně a v souladu se zákonnými standardy 

užívají, zejména pak – potravinové doplňky, doplňky výživy, suplementy, nutraceutika  

či parafarmaceutika. I když doplňky stravy svým provedením často připomínají léčiva, patří 

do zvláštní kategorie potravin, která si vybudovala víceméně silné postavení mající svou 

oporu jak v národní legislativě, tak i v legislativě Evropské unie. V současnosti není zajisté 

mnoho odvětví, které by zažívalo takový boom, jakým je právě výroba doplňků stravy. 

Obyvatelé České republiky za ně ročně utratí téměř deset miliard korun. I navzdory 

skutečnosti, že některé z těchto přípravků se u odborné veřejnosti netěší příliš velké oblibě,  

je naprosto zřejmé, že spotřebitel si tyto přípravky poměrně často a rád opatřuje s vidinou 

činěného dobra pro své zdraví, které nabyl z reklamního pozlátka. V roce 2006 dosáhl počet 

druhů doplňků stravy až deseti tisíc a šíře sortimentu neustále rapidně narůstá. Orientovat  

se v takovém množství přípravků není pro odborníka vůbec snadné, natož pro laickou 

veřejnost. Plyne spotřebitelům doplňků stravy opravdu nějaký užitek nebo těmito přípravky 

jen farmaceutické a potravinářské společnosti využívají lidské nevědomosti? 

Cílem diplomové práce je analyzovat právní úpravu doplňků stravy a objevit její případné 

nedostatky, následně pak také zjistit, jaká je informovanost a zájem o doplňky stravy mezi 

obyvateli České republiky a zda je tedy právní úprava v souladu se zjištěným povědomím. 

Práce je rozdělena na tři části a snaží se spojovat hledisko právní s hlediskem 

spotřebitelským tak, aby si čtenář mohl na danou problematiku vytvořit vlastní úsudek 

založený na faktech, nikoliv na domněnkách, jak se často stává. První část je věnována 

výkladu základních pojmů s tématem souvisejících, specifikaci forem a druhů doplňků stravy 

a legislativní úpravě této oblasti jak na národní, tak i nadnárodní úrovni. Po tomto obecném 

uvedení do problematiky je dále také nastíněn proces uvádění doplňků stravy na český trh  

a kontrolní mechanismy z této oblasti včetně zajímavých případů z praxe. Rovněž je zde 

řešena i problematika záměny doplňků stravy za léčivé přípravky, a to zejména skutečnost, 

jak se spotřebitel může proti takovémuto počínání bránit. Kapitola je uzavřena poučením  

o správném užívání doplňků stravy a následným doporučením důvěryhodných zdrojů 

informací pro spotřebitele. 

Druhá část práce je zaměřena výhradně na reklamu doplňků stravy, a to jak na právní,  

tak i mimoprávní způsoby její regulace, včetně výčtu příslušných dozorových orgánů z této 
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oblasti. Opomenuty nejsou ani praktické příklady již sankcionovaných reklam a naopak i těch, 

které sankcionovány nebyly a mohou tak dále lidem v nemalé míře podsouvat myšlenku,  

že doplňky stravy jsou něco jiného než potravina. 

Třetí, a zároveň poslední část práce je věnována analýze dat získaných z dotazníkového 

šetření prováděného prostřednictvím elektronického dotazování. Nastíněna je zde rovněž  

i metodika celého šetření, která byla pro studii použita. Shrnutí hlavních zjištění je provedeno 

na závěr celé kapitoly. 

Věřím, že tato práce nalezne své praktické využití, a nestane se jen pouhou položkou 

v archívu vysokoškolských prací. 
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2 Doplňky stravy 

Než se začneme doplňky stravy zabývat hlouběji, je třeba si zprvu objasnit několik 

základních pojmů, které s daným tématem úzce souvisejí. 

 

2.1 Definice základních pojmů 

 Doplňky stravy 

Jsou zvláštní kategorií potravin, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou 

koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním  

nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určené 

k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.1 Jednotlivé složky doplňků stravy 

představují potravní doplňky. 

 

 Potravní doplňky 

Jedná se o nutriční faktory (vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné 

kyseliny a další látky) s významným biologickým účinkem. Nutno podotknout, že doplněk 

stravy může obsahovat jeden nebo i více potravních doplňků.2 

 

 Parafarmaceutika 

Tento pojem je používán v praxi lékárníka pro přípravky a doplňky stravy, které  

se poskytují uživateli v lékárně ve výši plné tržní úhrady a nejsou léčivem.3 

 

 Léčivé přípravky 

Těmito přípravky rozumíme látky nebo kombinaci látek prezentované s tím, že mají 

léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo látky  

či kombinace látek, které 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 

                                                 
1 Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. i) 
2 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
3 OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, svazek č. 1 - Nutraceutika: primární 
metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 378 s. 
ISBN 978-80-246-1884-5. 
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prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku,  

nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.4 

 

 Potraviny 

Jsou látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo 

nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky; za potravinu se považují  

i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji 

spotřebiteli za účelem konzumace.5 

 

 Potraviny nového typu 

Jedná se o takové potraviny a složky, které do roku 1997 nebyly ve významné míře 

používány v Evropské unii k lidské spotřebě. Řadíme zde: 

a) potraviny a složky potravin s novou nebo záměrně modifikovanou primární 

molekulární strukturou, 

b) potraviny a složky potravin skládající se z mikroorganismů, hub či řas nebo z nich 

izolované, 

c) potraviny a složky potravin skládající se z rostlin, anebo z nich izolované a složky 

potravin izolované z živočichů, s výjimkou potravin a složek potravin získaných 

tradičními metodami šlechtění a chovu, jejichž bezpečnost byla prokázána 

dlouhodobým užíváním jako potravin, 

d) potraviny a složky potravin, u nichž se použil výrobní postup, který není běžně 

používán, pokud tento postup způsobuje významné změny ve složení nebo struktuře 

potravin nebo složek potravin, což ovlivňuje jejich výživovou hodnotu, metabolismus 

či obsah nežádoucích látek.6 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 
2 odst. 1 
5 Zákon č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. a) 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997, o nových potravinách a nových složkách potravin, 
v platném znění, čl. 1 odst. 2 
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2.2 Formy doplňků stravy a jejich biologická využitelnost 

Doplňky stravy můžeme zakoupit v různých pevných, a také tekutých formách  

(viz tabulka 2.1 a tabulka 2.2). 

 

Tabulka 2.1 Formy doplňků stravy – pevné látky 

Pevné látky 
Tableta Granulát Dražé Prášek Žvýkací plátek Pastilka 

obalovaná perorální obalované perorální 

  

  

potahovaná rozpustný potahované rozpustný 

pro přípravu 
roztoku 

s řízeným 
postupným 

uvolňováním 
retardované 

  retardovaná 

    
rozpustná 

sublinguální7 
žvýkací 

 
Zdroj: MACH, Ivan. Doplňky stravy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2004. 156 s. ISBN 80-86320-34-0. 

 

Tabulka 2.2 Formy doplňků stravy – tekutiny 

Tekutiny 
Kapsle Kapky Olej Aerosol Gel Roztok Sirup Sprej 

tvrdá rostlinné extrakty 
olejový 

rostlinný 
extrakt 

          
měkká 

    

retardovaná s 
prodlouženým 
uvolňováním 

s řízeným 
uvolňováním 

 
Zdroj: MACH, Ivan. Doplňky stravy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2004. 156 s. ISBN 80-86320-34-0. 

 

Nutno podotknout, že důležitou vlastností u jednotlivých druhů doplňků stravy je jejich 

biologická využitelnost – tj. vstřebatelnost obsahu doplňku stravy. Obecně nejlépe 

vstřebatelné jsou retardované tablety, ze kterých se obsah pozvolna uvolňuje do těla  

či tablety, granule a kapsle s řízeným nebo postupným vstřebáváním. Dále rovněž vitaminové 

sirupy a zejména bioaktivní přípravky vyrobené s nejvyššími ohledy právě na biologickou 

využitelnost, což vlastně vyjadřuje, jaký podíl aktivní látky se dostane do tělního oběhu, 

popřípadě jaký podíl se z těla vyloučí. 

                                                 
7 rozpustná pod jazykem 
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2.3 Druhy doplňků stravy 

Jelikož šíře dnešní nabídky je nesmírně rozsáhlá, neexistuje zatím v oblasti doplňků 

stravy jasná kategorizace. Jednoznačné rozdělení doplňků stravy je o to složitější, že mnohé 

tyto přípravky jsou směsicí různě účinných látek, jejichž účinky se u některých mohou 

prolínat.8 Navíc si každý autor ve své publikaci volí členění jemu vlastní, a proto orientace 

v těchto informacích nemusí být vždy jednoduchou záležitostí, avšak pro přehlednost lze 

danou oblast rozdělit následovně: 

a) rozdělení dle původu a chemického charakteru – vitaminy, minerály, látky rostlinného 

původu, látky živočišného původu a ostatní látky, které nepatří do předešlých skupin  

(L-karnitin, koenzym Q apod.),9 

b) rozdělení dle účelu – doplňky stravy podporující hubnutí, doplňky sportovní výživy, 

doplňky stravy pro pohybový aparát, doplňky stravy na podporu imunity, doplňky stravy  

na povzbuzení, doplňky stravy pro dobré trávení, doplňky stravy pro těhotné a další.10 

 

2.4 Historie doplňků stravy 

Velkého významu dosáhly doplňky stravy již v 50. letech 20. století v USA a po roce 

1970 se výrazně začaly uplatňovat také v Japonsku, a to díky levné energii vedoucí také 

k výraznému rozvoji biotechnologií, komerčnímu využití tkáňových kultur a k významnému 

výzkumu mořských biocenóz11. V západní Evropě se doplňky stravy začínají znatelně 

uplatňovat až po roce 1980 – přispěl k tomu jak dovoz těchto přípravků především z USA, tak 

využití výsledků výzkumu z obsahových látek tradičních léčivých rostlin, hub, řas a mořských 

organismů. Evropský trh s těmito přípravky se začal velmi intenzivně rozvíjet a postupně  

se začala etablovat i jeho vědecko-výzkumná základna.  

Česká republika poznala reálně a ve velkém měřítku výsledky světového výzkumu a tyto 

přípravky prakticky až po roce 1990, kdy padly hospodářské, legislativní a zčásti také 

předsudkové bariéry. Musela si ovšem projít omyly a chybami, které provázely rychlé 

společenské změny. Současné snahy legislativních i exekutivních orgánů Evropské unie však 

                                                 
8 MACH, Ivan. Doplňky stravy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2004. 156 s. ISBN 80-86320-34-0. 
9 VIVIENTE. Doplňky stravy: 1. Úvodní seznámení [online]. ©2008-2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z:  
http://www.viviente.cz/doplnky-stravy-1-uvodni-seznameni/ 
10 MACH, Ivan. Doplňky stravy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2004. 156 s. ISBN 80-86320-34-0. 
11 Biocenóza je označení pro společenství organismů obývající určitý prostor. 
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ukazují, že Evropské společenství má snahu řešit problematiku doplňků stravy způsobem 

usilovným a zásadním, ovšem ne vždy se to daří.12 

 

2.5 Právní rámec doplňků stravy 

Od roku 2004 lze považovat legislativní oblast potravin v České republice  

za harmonizovanou s předpisy Evropské unie, avšak k dalšímu vývoji na evropské půdě,  

a také u nás, i nadále průběžně dochází.13 

 

2.5.1 Právní předpisy Evropské unie 

Evropským předpisem v oblasti doplňků stravy je Směrnice Evropského parlamentu  

a Rady 2002/46/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků 

stravy. Tato směrnice upravuje používání vitaminů a minerálních látek a jejich forem  

pro doplňky stravy. Pro výrobu je možné použít pouze takové vitaminy a minerální látky, 

které jsou uvedeny v příloze č. I, a to ve formách, uvedených v příloze č. II dané směrnice. 

 

2.5.2 Vnitrostátní právní předpisy 

V České republice byl pro doplňky stravy vydán národní předpis, kterým je vyhláška  

č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin 

(dále jen vyhláška č. 225/2008 Sb.). Do tohoto právního předpisu byla zcela převzata výše 

zmíněná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. Vyhláška č. 225/2008 Sb. tedy 

obsahuje shodné vitaminy a minerální látky a jejich formy jako tato evropská směrnice. Navíc 

jsou zde uvedeny i další látky a rostliny, které mohou být použity při výrobě doplňků stravy. 

Vyhláška č. 225/2008 Sb. rovněž uvádí i seznam látek a rostlin, které je naopak zakázáno 

použít a závěrem také doporučené denní dávky (dále jen DDD) vitaminů a minerálních látek 

(viz příloha č. 1).14 

                                                 
12 OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, svazek č. 1 - Nutraceutika: primární 
metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 378 s. 
ISBN 978-80-246-1884-5. 
13 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 6 - Značky a informace na potravinách. 1. vyd. Praha: 
Sdružení českých spotřebitelů, 2006. 44 s. ISBN 80-239-6652-9. 
14 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
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Vyhláška č. 225/2008 Sb. dále také upravuje požadavky na označení doplňků stravy,  

a to následovně: 

 v názvu slovo „doplněk stravy“, 

 název vitaminů, minerálních látek či dalších látek charakterizujících výrobek, 

 číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na DDD, 

přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze této vyhlášky, 

 údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek také v procentech DDD rovněž dle této 

přílohy, 

 DDD a popřípadě další podmínky použití, 

 varování před překročením DDD, 

 upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí, 

 upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy, 

 upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg 

vitaminu A v denní dávce, 

 u doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (Ploštičník hroznovitý)  

či její extrakty se dále na obalu pro spotřebitele uvede upozornění na nutnost přerušení 

konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění.15 

 

2.6 Trh s doplňky stravy 

Po tomto obecném uvedení do problematiky se nyní doplňkům stravy věnujme o něco 

podrobněji, a to v rámci níže uvedených dílčích témat.  

 

2.6.1 Podmínky uvádění doplňků stravy na trh 

Schvalování doplňků stravy se zdá být v současné době jedním z největších problémů, 

ačkoliv legislativní normy poskytují dobré vodítko.16 

Doplňky stravy se používají upravené do formy kapslí, pastilek, tablet, dražé, sáčků  

s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem tekutin a prášků 

                                                 
15 Vyhláška č. 225/2008 Sb., § 3 odst. 1 
16 OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, svazek č. 1 - Nutraceutika: primární 
metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 378 s. 
ISBN 978-80-246-1884-5. 



 13 

určených pro příjem v malých odměřených množstvích, a takto se uvádějí do oběhu. Doplňky 

stravy se do oběhu uvádějí pouze balené.17 

Postup schvalování a uvádění doplňků stravy do oběhu (viz příloha č. 2) probíhá dvěma 

způsoby, a to podle toho, zda jsou potravní doplňky, které obsahuje doplněk stravy, uvedeny 

nebo neuvedeny ve vyhlášce č. 225/2008 Sb. 

a) Doplněk stravy obsahující potravní doplňky uvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., lze 

uvést na trh bez předchozího odborného posouzení. Žadatel musí pouze před jeho uvedením 

na trh zaslat prostřednictvím notifikačního formuláře text etikety a seznam zdravotních 

tvrzení používaných na obalu a v reklamě na Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ), 

konkrétně na odbor ochrany veřejného zdraví.18 

b) Doplněk stravy obsahující potravní doplňky neuvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb.,  

je schvalován následovně: 

 žadatel musí před uvedením na trh požádat MZ o souhlas, který je vydáván na základě 

odborného stanoviska Státního zdravotního ústavu (dále jen SZÚ),  

 SZÚ vypracuje odborné stanovisko na základě podkladů od výrobce, chemického  

a mikrobiologického vyšetření, textu české etikety, 

 v případě, že by přípravek na základě složení či deklarací mohl být hodnocen jako léčivo, 

žadatel na doporučení SZÚ požádá o stanovisko Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen 

SÚKL), který rozhodne o možném zařazení mezi léčiva, 

 v případě podezření, že by přípravek na základě složení měl být hodnocen jako potravina  

či složka potraviny nového typu, SZÚ požádá o odborné stanovisko tzv. pracovní skupinu  

pro potraviny nového typu, která je rovněž součástí SZÚ, 

 jestliže je látka vyhodnocena jako tradiční potravina, může být přípravek zařazen mezi 

doplňky stravy,19 

 SZÚ následně vydá certifikát o zdravotní bezpečnosti přípravku,20 

 účinnost přípravku a zajištění kvality zde ovšem nejsou posuzovány.21 

 

                                                 
17 Vyhláška č. 225/2008 Sb., § 4 odst. 1 
18 Jedná se zde o tzv. notifikační (oznamovací) povinnost. 
19 OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, svazek č. 1 - Nutraceutika: primární 
metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 378 s. 
ISBN 978-80-246-1884-5. 
20 VÍŠ, CO JÍŠ. Doplňky stravy [online]. ©2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z:  
http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=124:112&catid=57&Itemid=107 
21 EDUKAFARM. Bezpečnost a účinnost přípravků [online]. 2011 [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: 
http://www.edukafarm.cz/soubory/farminews-2011/3/66-bezpecnost-OTC.pdf 
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Databáze schválených doplňků stravy je uvedena v informačním systému Rozhodnutí 

hlavního hygienika (tzv. RoHy),22 kde je uveden název výrobku, výrobce, žadatel, kdy bylo 

vydáno rozhodnutí, platnost tohoto rozhodnutí a číslo jednací. V detailním zobrazení údajů  

o výrobku je dále uvedeno dávkování, upozornění na to, jaké skupině obyvatel je výrobek 

určen, případně není určen, upozornění na zdravotní rizika a rovněž aktivní látky a jejich 

množství. U některých přípravků je uvedeno i jejich detailní složení.23 

Přístup do databáze je určen zejména odborníkům s přístupovými právy, avšak omezený 

přístup do databáze je možný i pro veřejnost. Databáze doplňků stravy je průběžně 

doplňována.24 

 

2.6.2 Státní dozor v oblasti doplňků stravy 

V České republice podléhají doplňky stravy stejně jako potraviny dozoru Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen SZPI).25 SZPI je organizační složka státu, která 

je přímo podřízená Ministerstvu zemědělství. Tento orgán státního dozoru zejména kontroluje 

zdravotní nezávadnost, jakost a řádné označení. SZPI vykonává kontrolu v celém řetězci – tj. 

od výrobních podniků, přes dovozce, přepravce a velkosklady až po prodej v obchodní síti. 

Pojetí a realizace této kontroly vycházejí zejména ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách  

a tabákových výrobcích, z novely zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI nebo zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole.26 

Osoba uvádějící doplněk stravy na trh nese plnou odpovědnost za to, že bude tento 

výrobek zdravotně nezávadný. Vyrábět nebo dovážet se může pouze výrobek takové kvality, 

ve které byl schválen či notifikován.27 

 

                                                 
22 Informační systém RoHy je nástrojem státního dozoru nad kvalitou potravin, zvláštní výživy a doplňků stravy. 
Tento registr je dostupný na webové adrese http://snzr.ksrzis.cz a jeho správcem je MZ. 
23 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
24 OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, svazek č. 1 - Nutraceutika: primární 
metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 378 s. 
ISBN 978-80-246-1884-5. 
25 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
26 BUSINESSINFO. Státní zemědělská a potravinářská inspekce [online]. ©1997-2011 [cit. 2012-01-06]. 
Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/inspekce-a-kontroly/statni-zemedelska-a- 
potravinarska/1000547/8457/ 
27 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
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2.6.2.1 Víme, co jíme? 

Stále častěji se na našem trhu bohužel objevují doplňky stravy, které obsahují zakázané 

látky, nebo jejich složení neodpovídá údajům na etiketách. Mezi nejnebezpečnější doplňky 

stravy patří přípravky pro sportovce, které mohou v některých případech i trvale poškodit 

zdraví. Uveďme si případ, kdy došlo k odhalení přípravku San Attitude od firmy Redam, 

který obsahoval velké množství dvou zakázaných anabolických steroidů. Jednalo  

se o extrémně nebezpečný výrobek a SZPI se rozhodla, že likvidaci celé šarže raději provede 

sama. O něco méně nebezpečné jsou doplňky stravy, které neobsahují látky deklarované  

na etiketách výrobku. SZPI dostala podnět od spotřebitelky, že dle údajů z internetového 

obchodu by člověk u výrobku Cell Guard od společnosti Starlife při navrženém dávkování 

čtyřikrát překročil DDD vitaminu A. Při analýze pak bylo zjištěno, že tento výrobek ani žádný 

vitamin A neobsahuje. Nebo další přípravek, který dokonce neobsahoval téměř žádnou  

z uvedených látek, jelikož šlo pouze o roztok cukru s jahodovou příchutí. Opačným příkladem 

jsou doplňky stravy, které obsahují větší než deklarované množství látek. Například dietní 

jahodový shake od firmy Aminostar obsahoval téměř desetinásobné množství hořčíku a více 

než dvacetinásobné množství vápníku, než bylo uvedeno na obale.  

SZPI kontroluje doplňky stravy od roku 2004, kdy byly v legislativě vyčleněny z běžných 

potravin a poté zařazeny do speciální kategorie. Hned zpočátku v roce 2005 odebrala inspekce 

62 vzorků, z nichž bylo nevyhovujících 18, o rok později to bylo dokonce 92 vzorků a 30 

zákazů prodeje a v roce 2007 testovala 228 výrobků a v testech jich nevyhovělo 35.28 V roce 

2010 se z 300 kontrolovaných doplňků stravy dokonce našla závada u téměř čtvrtiny.29 Tato 

situace je tedy dle mého názoru značně alarmující. 

 

2.6.3 Doplněk stravy versus léčivý přípravek 

V současné době se vyskytuje stále větší množství doplňků stravy, které se svým 

vzhledem, složením a charakterem informací uváděných na obalu nebo v informaci 

doprovázející výrobek často podobají léčivým přípravkům. Mnohé doplňky stravy totiž mají 

podobné složení jako léčivé přípravky a také často deklarují zlepšení zdravotního stavu, popř. 

předcházení různým onemocněním, ač je to zakázáno. Běžný spotřebitel tak mnohdy není 

                                                 
28 MARKETING A MEDIA. SZPI: Až třetina doplňků strany neobsahuje látky z etikety [online]. ©1996-2012 
[cit. 2012-01-06]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-23124010 
29 EDUKAFARM. Bezpečnost a účinnost přípravků [online]. 2011 [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: 
http://www.edukafarm.cz/soubory/farminews-2011/3/66-bezpecnost-OTC.pdf 
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schopen rozeznat druh nabízeného výrobku a posoudit spolehlivost informací uváděných 

výrobcem. Proto vyvstává otázka – jak se lze proti tomuto počínání bránit? 

Níže uvedené srovnání doplňku stravy a léčivého přípravku (viz tabulka 2.3), by nám 

mělo napomoci se lépe zorientovat v nabídce trhu a naučit se tyto výrobky odlišovat.30 

 

       Tabulka 2.3 Základní rozdíly mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem 

  Doplněk stravy Léčivý přípravek 

Účel použití 
Koncentrovaný zdroj živin  
či jiných látek, jejichž účelem  
je doplňovat běžnou stravu. 

Látka či kombinace látek  
s léčebnými nebo preventivními 

vlastnostmi. 

Schvalovací proces 

Nejsou schvalovány. Výrobce  
či dovozce má pouze informační 
povinnost vůči MZ, kam musí  

před prvním uvedením na trh zaslat 
text české etikety doplňku stravy,  
a také seznam zdravotních tvrzení 
používaných na obalu a v reklamě. 
Před uvedením na trh není výrobce 

povinen ověřovat účinnost  
či bezpečnost doplňku stravy. 

Léčivé přípravky musí  
před uvedením na trh projít 

registrací (schvalovacím řízením), 
v tomto procesu se hodnotí 

účinnost, jakost a bezpečnost 
přípravku, výrobce předkládá 

toxikologické a farmakologické 
zkoušky, klinická hodnocení aj. 

Způsob prodeje 
Doplňky stravy jsou volně 

prodejné – užívání není vázáno  
na lékařský předpis. 

V oprávněných případech  
je s ohledem na látky obsažené  
v léčivém přípravku jeho užití 

vázáno na lékařský předpis, pacient 
jej tedy získá pouze na základě 

doporučení lékaře. 

Dostupnost 

Doplňky stravy se dají zakoupit  
v lékárnách, v běžných obchodech 
s potravinami, v drogériích apod. 
Často se doplňky stravy distribuují 

také formou prezentačních akcí. 

Léky mohou být vydávány pouze  
v lékárnách, prostřednictvím jejich 
internetových nabídek či u prodejců 

vyhrazených léčiv. 

Požadavky na 
prodávajícího 

Zákonem není žádným způsobem 
vymezena odborná způsobilost 

personálu prodejen doplňků stravy. 

Léčivé přípravky mohou vydávat 
pouze osoby stanovené zákonem 

(farmaceuti, farmaceutičtí asistenti, 
prodejci vyhrazených léčiv). 

Prodej prostřednictvím 
webu 

Doplňky stravy jsou často 
prodávány prostřednictvím 
internetu. Také internetový 
prodejce je provozovatelem 
potravinářského podniku. 

Zásilkový prodej léčivých 
přípravků může provozovat pouze 

schválená „kamenná“ lékárna. 
Prostřednictvím zásilkového 
(internetového) prodeje lze 

prodávat pouze léky bez lékařského 
předpisu. 

                                                 
30 SÚKL. Rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků [online]. ©2010 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 
http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku 
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  Doplněk stravy Léčivý přípravek 

Jednoznačné povinné 
označení na obalu 

Každý doplněk stravy musí být 
označen slovy "doplněk stravy", 
avšak u některých doplňků stravy 

se lze ještě setkat s tzv. číslem 
HEM. Jedná se o jednací číslo 
rozhodnutí, pod kterým byl pro 
daný výrobek v minulosti vydán 

MZ ČR souhlas s uváděním 
výrobku na trh jako potraviny.31 

Každý léčivý přípravek musí být 
označen registračním číslem 

SÚKL, popřípadě číslem Evropské 
lékové agentury. 

 
Zdroj: SÚKL. Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy [online]. ©2010 [cit. 2012-01-06]. 

Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/jaky-je-rozdil-mezi-lekem-a-doplnkem-stravy 
 

Na internetových stránkách SÚKL je k dispozici databáze registrovaných léčivých 

přípravků32, v níž je možné vyhledávat podle názvu přípravku, účinné látky, ATC skupiny33 

nebo kódu SÚKL, což znamená, že v případě pochybností o druhu výrobku je v uvedené 

databázi možné zjistit, zda se jedná o registrovaný léčivý přípravek či nikoliv.34 Pokud název 

přípravku není ve zmíněné databázi k nalezení, jedná se s největší pravděpodobností  

o doplněk stravy, i kdyby byl doporučován k léčení sebevětšího počtu onemocnění.35 Doplňky 

stravy sice mohou přispět k udržení zdraví, ale svou podstatou jsou určeny ke zcela jiným 

účelům než k léčbě.36  

Dle mého názoru je značně znepokojující, že rozsah požadavků nezbytných k tomu,  

aby byl uveden do oběhu doplněk stravy, je významně užší než dokumentace nezbytná 

k registraci léčiva. Se vstupem do Evropské unie se navíc celý proces schvalování ještě 

významně zúžil.37 Zatímco je u léčivých přípravků podmínkou uvedení na trh registrace, 

zahrnující prokázání účinnosti a bezpečnosti za definovaných podmínek, jakož i nastavení 

mechanismů dlouhodobého sledování bezpečnosti (tzv. farmakovigilance), tak u doplňků 

stravy, jak již bylo zmíněno, se bohužel žádné ověření účinnosti nevyžaduje, bezpečnost  

se pouze deklaruje a navíc neexistují žádné další mechanismy, které by sledovaly 

                                                 
31 KOČIČKA, Pavel. Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy [online]. 2010 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 
http://www.address.cz/data/www.sanquis.cz/articles/files/76_rozdil_mezi_lekem_a_doplnkem_stravy.pdf 
32 Tato databáze je dostupná zde: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php 
33 Jedná se o anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny definované Světovou zdravotnickou organizací. 
34 SÚKL. Rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků [online]. ©2010 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: 
http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku 
35 KOČIČKA, Pavel. Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy [online]. 2010 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 
http://www.address.cz/data/www.sanquis.cz/articles/files/76_rozdil_mezi_lekem_a_doplnkem_stravy.pdf 
36 ZDRAVOTNICKÉ NOVINY. Léčivé přípravky vs. doplňky stravy - praktické aspekty [online]. ©2007-2012 
[cit. 2012-01-07]. Dostupné z: http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/lecive-pripravky-vs-doplnky-
stravy-prakticke-aspekty-455453 
37 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
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dlouhodobou bezpečnost těchto produktů na trhu. Není se čemu divit, že benevolence 

v oblasti kontrolních mechanismů u doplňků stravy pak často vede k jejímu zneužívání.  

Pro výrobce není problém deklarovat při uvedení na trh bezpečné složení přípravku, které 

však následně změní, a použít levnější surovinu, nebo produkt „kontaminovat“ jinou účinnou 

látkou. Taktéž není problém výrobu i několikrát stěhovat, a to bez nejmenší zmínky 

zodpovědným úřadům. U léčivých přípravků přitom každá taková změna musí být zavedena 

do registrační dokumentace.38 

 

2.6.4 Výhodný obchodní artikl u nás i ve světě 

Trh s doplňky stravy se markantně rozvíjí nejen v České republice, ale i v dalších zemích. 

V roce 2006 dosáhl počet druhů doplňků stravy až deseti tisíc a šíře sortimentu neustále 

rapidně narůstá. Není se čemu divit, že obchod s touto komoditou se těší stále větší oblibě, 

když spotřebitelé jsou schopni za tyto preparáty utratit přes 200 miliard amerických dolarů 

ročně. Jejich pravidelnými uživateli je zhruba 30 – 50% populace vyspělých zemí.39 

V Asii jsou doplňky stravy integrální součástí životní kultury obyvatel už po mnoho let, 

protože v této oblasti bohužel potrava a léčivo vycházejí v nemalém počtu případů z týchž 

zdrojů. V USA je použití těchto preparátů velmi rozšířeno a navíc jsou používány i látky, 

které se v Evropě jeví jako problematické (např. hormon melatonin), aniž by došlo  

ke statisticky významnému poškození zdraví. V Evropě je koncept doplňků stravy poněkud 

konzervativní, jelikož finanční prostředky jsou zde vynakládány především na studium 

běžných primárních metabolitů ovlivňujících fyziologii člověka (např. mastné kyseliny, 

prebiotika40 a probiotika41), případně na studium produktů vyskytujících se běžně 

v potravních zdrojích. Použití sekundárních metabolitů42 je v USA a Japonsku četnější  

než v Evropě a z tohoto také vyplývá objem finančních částek investovaných do této oblasti.43 

                                                 
38 EDUKAFARM. Bezpečnost a účinnost přípravků [online]. 2011 [cit. 2012-03-17]. Dostupné z: 
http://www.edukafarm.cz/soubory/farminews-2011/3/66-bezpecnost-OTC.pdf 
39 ZLOCH, Zdeněk a ČELAKOVSKÝ Jan. Účelnost užívání doplňků stravy z hlediska nových poznatků. Výživa 
a potraviny. 2008, roč. 63, č. 3, s. 65-67. ISSN 1211-846X. 
40 Prebiotikum je nestravitelná složka potravin, která podporuje růst či aktivitu střevní mikroflóry a zlepšuje tak 
zdravotní stav konzumenta. 
41 Probiotikum je živý organismus přidávaný do potravin nebo krmiv, který má příznivě ovlivnit zdraví 
konzumenta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry. 
42 Jedná se o organické látky vznikající v těle organismů, které nejsou přímo zahrnuté do procesu vývoje, růstu či 
rozmnožování daného organismu. Na rozdíl od primárních metabolitů nedostatek těchto látek nezpůsobuje 
okamžitou smrt, ale v dlouhodobém časovém rozmezí snižuje odolnost (např. vzhled, plodnost) organismu. 
43 OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, svazek č. 1 - Nutraceutika: primární 
metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 378 s. 
ISBN 978-80-246-1884-5. 
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Je velice snadné přesvědčit laickou veřejnost o preventivním významu těchto preparátů, 

když zdravotně výchovná publicistika vytvořila u veřejnosti povědomí o tom, že na vzniku 

různých závažných onemocnění se výrazně podílejí dlouhodobé nedostatečné příjmy 

esenciálních živin, především vitaminů a minerálních látek, jejichž dostatek je obsažen právě 

v doplňcích stravy. Lze jen konstatovat, že obchod s doplňky stravy má vzrůstající tendenci  

a pro mnohé zájemce, o jejich výrobu či obchodování s nimi, představuje velkou výzvu  

a ekonomickou příležitost.44 

 

2.7 Doplňky stravy z pohledu spotřebitele 

Nyní se zaměřme na doplňky stravy také ze spotřebitelského hlediska. Obecně  

je odborníky považováno užívání doplňků stravy za zbytečné, protože zdravá, pestrá  

a vyvážená strava pokrývá nároky našeho organismu na tyto živiny. Nicméně existují určité 

situace, ve kterých je užívání těchto preparátů opodstatněné.45 Jedná se zejména o tyto 

případy: 

a) oslabení organismu z důvodu nemoci, 

b) během rychlých změn počasí a při střídání míst pobytu (např. o dovolené), 

c) během chřipkových epidemií, 

d) při provozování vrcholového sportu či zvýšené fyzické námaze, 

e) při špatné životosprávě a nezdravém životním stylu, 

f) v těhotenství, 

g) ve stáří, 

h) při redukčních dietách, 

i) při alternativním způsobu výživy (např. vegetariáni, vegani), 

j) u kuřáků, alkoholiků, narkomanů, 

k) osob, jejichž organismus je často zatížen stresem a 

l) na doporučení lékaře.46 

 

                                                 
44 ZLOCH, Zdeněk a ČELAKOVSKÝ Jan. Účelnost užívání doplňků stravy z hlediska nových poznatků. Výživa 
a potraviny. 2008, roč. 63, č. 3, s. 65-67. ISSN 1211-846X. 
45 VÍŠ, CO JÍŠ. Doplňky stravy [online]. ©2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z:  
http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=124:112&catid=57&Itemid=107 
46 MACH, Ivan. Doplňky stravy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2004. 156 s. ISBN 80-86320-34-0. 
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2.7.1 Rady pro správné užívání doplňků stravy 

Ač je na trhu nepřeberné množství doplňků stravy, které slibují dostatečný přísun zdraví 

prospěšných látek, tak ne všechny jsou kvalitní, a proto si zde uveďme několik užitečných 

rad: 

 doplňky stravy je vhodné nakupovat výhradně v lékárně, měli bychom se vyvarovat 

nákupům těchto přípravků přes internet a v zahraničí mimo státy Evropské unie, 

 záměr začít užívat doplňky stravy je vhodné konzultovat se svým ošetřujícím lékařem  

či lékárníkem, 

 před začátkem konzumace je důležité si pečlivě přečíst údaje na obalu, případně příbalový 

leták přípravku, 

 zpočátku zvolit nejnižší uvedené dávkování, 

 nikdy nepřekračovat DDD, 

 neopomenout fakt, že doplňky stravy mohou mít řadu nežádoucích účinků nebo mohou 

ovlivnit účinek současně konzumovaných léčiv či doplňků stravy, 

 projeví-li se jakékoliv nežádoucí příznaky, okamžitě přestat přípravek užívat a oznámit tuto 

skutečnost svému ošetřujícímu lékaři, 

 konzumaci doplňků stravy v době těhotenství a laktace raději konzultovat se svým 

gynekologem, 

 v případě jakéhokoliv ošetření dbát na to, aby byly doplňky stravy spolu s dalšími 

užívanými léky, zaneseny do farmakologické anamnézy, 

 pamatovat, že doplňky stravy nejsou v žádném případě náhradou pestré a vyvážené stravy, 

ale jejich užití je doporučeno pouze v některých případech, které již byly zmíněny výše.47 

 

2.7.2 DDD a zdravotní rizika užívání doplňků stravy 

DDD se většinou vztahuje k jednomu z potravních doplňků. Označuje množství látky, 

doporučované MZ průměrné dospělé osobě o průměrné váze s průměrným příjmem energie,  

a je to příjem, který pokrývá 97 – 98% zdravé populace. Skutečností je, že mnoho lidí 

považuje DDD za vhodnou dávku právě pro ně a nijak o její individuální oprávněnosti 

nepochybují. Proto by bylo vhodné k doplňkům stravy kromě DDD přidat také varování  

o nežádoucích účincích při předávkování. Zajímavostí je, že se DDD liší dle jednotlivých 

zemí, a to proto, že státní orgány jednotlivých zemí vycházejí z místních podmínek – tj. 
                                                 
47 VIVIENTE. Třináctero pro správné užívání doplňků stravy [online]. ©2008-2012 [cit. 2012-01-10]. Dostupné 
z: http://www.viviente.cz/trinactero-pro-spravne-uzivani-doplnku-stravy/ 
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stravovacích zásad populace, průměrného energetického výdeje, průměrné hmotnosti 

obyvatelstva apod. Všechny tyto faktory DDD ovlivňují. Kdo sportuje nebo těžce pracuje, 

kdo má nadměrnou hmotnost nebo naopak trpí podvýživou či kdo používá doplňky stravy 

jako podpůrnou terapii, by měl spíše přihlížet k hodnotám, které mu doporučí odborník (lékař 

či dietolog).48 Při užití nadměrných dávek některých esenciálních živin mohou totiž nastat 

nepříjemné zdravotní komplikace. Například vysoká dávka vitaminu C (nad 1000 mg) může 

způsobit průjem, větší dávka beta karotenu (nad 50 mg) zežloutnutí kůže či vyšší dávka 

vitaminu E krvácení z nosu. Velmi škodlivé pro naše zdraví je pak zejména předávkování  

se vitaminem A, vitaminem D, selenem či fluorem. 

Všeobecně je doporučováno, aby maximální obsah živiny v jedné denní dávce 

nepřekročil polovinu DDD, a to z toho důvodu, že živiny přijímáme nejen v podobě doplňků 

stravy, ale zejména v běžné stravě.49 

 

2.7.3 Zdroje informací pro spotřebitele 

V České republice není bohužel definováno, jaké vzdělání by měl mít odborník  

na výživu, a proto se často stává, že se tímto označením honosí mnozí lidé s nedostatečným 

vzděláním, kteří velmi často své názory přejímají z různých knih nebo časopisů, a to mnohdy 

bez hlubší znalosti problematiky. Paradoxem ovšem je, že právě publikace těchto autorů  

se řadí mezi ty nejprodávanější. Laická veřejnost je tak vystavena řadě informací, jejichž 

platnost dosud není vědecky ověřena. Naproti tomu naštěstí existuje i řada odborníků z této 

oblasti, kteří působí zejména ve státních odborných institucích či jiných zájmových 

organizacích zabývajících se tématem výživy i přímo doplňky stravy. V zájmu získání 

kvalitních informací by se měli spotřebitelé obracet právě na takovéto zdroje.50 Mezi zmíněné 

státní instituce patří MZ, SZÚ, SÚKL, SZPI, RoHy a Informační centrum pro bezpečnost 

potravin. A co se týče zájmových organizací, tak je vhodné uvést zejména tyto: 

 

 Česká asociace pro speciální potraviny (dále jen ČASP) 

Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, založené v roce 2000. ČASP reprezentuje 

společné zájmy svých členů (výrobců a distributorů doplňků stravy), a to jak na národní, tak  

                                                 
48 MACH, Ivan. Doplňky stravy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2004. 156 s. ISBN 80-86320-34-0. 
49 VÍŠ, CO JÍŠ. Doplňky stravy [online]. ©2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z:  
http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=124:112&catid=57&Itemid=107 
50 SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU. Dá se věřit knihám o výživě [online]. ©2012 [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: 
http://www.vyzivaspol.cz/res/data/000193.pdf 
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i na mezinárodní úrovni. Jejím hlavním cílem je se aktivně podílet na utváření přiměřeného  

a vyváženého legislativního rámce pro produkty, které podporují zdraví. Zároveň se všichni 

členové ČASP zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro marketing a prodej, který jde  

nad rámec platné legislativy v České republice. Aktuálně ČASP zastupuje 19 firem, které 

tvoří podstatnou část trhu s doplňky stravy – jsou to tyto následující: 

 Aminostar, s.r.o., 

 AMWAY, s.r.o., 

 BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., 

 Biopol GN, s.r.o., 

 Donauchem-Urseta, s. r. o., 

 H E M A X, spol. s r.o., 

 HERBACOS – RECORDATI, spol. s r.o., 

 KUK Bohemia, s.r.o., 

 LEROS, s.r.o., 

 MUCOS Pharma CZ, s.r.o., 

 Phyto, s.r.o., 

 NUTREND D.S., a.s., 

 Profitness Česká republika, a.s., 

 PRO.MED.CS Praha, a.s., 

 SC INTERNATIONAL-CZ, s.r.o., 

 Simply You Pharmaceuticals, a.s., 

 SVUS Pharma, a.s., 

 Vegall Pharma, s.r.o., 

 WALMARK, a.s.51 

 

 Fórum zdravé výživy (dále jen FZV) 

U FZV se jedná o sdružení odborníků zabývajících se problematikou vlivu výživy  

na zdraví. Jeho vznik je datován na červen roku 1994 a hlavním cílem je zejména napomoci 

zlepšení zdravotního stavu české populace.52 

 

 

 
                                                 
51 CASPONLINE. ČASP [online]. 2011 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.casponline.cz/ 
52 FZV. Co je FZV [online]. ©FZV [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.fzv.cz/ 
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 Společnost pro výživu (dále jen SPV) 

SPV byla založena v prosinci roku 1945 jako občanské sdružení pracovníků a odborníků 

v oboru lidské výživy. Od svého založení SPV vydává časopis „Výživa a potraviny“, který 

nyní existuje jako dvouměsíčník a rovněž vydává i neperiodické publikace s potravinářskou 

tématikou.53 

 

 Sdružení českých spotřebitelů (dále jen SČS) 

SČS bylo v České republice založeno již v roce 1990. Jeho základním posláním je hájit 

oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu, trvale působit ve spolupráci 

s kontrolními a dozorovými orgány a ostatními organizacemi vhodnými formami  

na zvyšování jakosti výrobků a služeb spotřebitelům, spolupracovat na tvorbě právních 

předpisů zaměřených na ochranu spotřebitele, spolupracovat s mezinárodními organizacemi 

pro ochranu zájmů spotřebitele a uzavírat smlouvy a dohody o spolupráci s orgány, 

organizacemi a občanskými sdruženími v rozsahu potřebném pro činnost tohoto sdružení.  

SČS také vydává dvě řady tiskovin. Odbornější a podrobnější pohled je nabídnut v edici 

„Průvodce spotřebitele“ a formou občasníku je v novinovém formátu vydáván 

„KonzumentTest“, v němž jsou zase informace podány v subtilnější formě.54 

 

 Sdružení obrany spotřebitelů (dále jen SOS) 

Posláním SOS, které bylo založeno v roce 1993, je především obhajoba spotřebitelských 

práv, a to jak na národní, tak i na nadnárodní úrovni. Hlavními prioritami je vzdělávání 

spotřebitelů a také shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s jejich 

ochranou. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku „SOS magazínu“ pro spotřebitele.  

Velký podíl je věnován rovněž poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům 

prostřednictvím poraden, které již existují ve všech krajích České republiky, operativně 

konzultovat své problémy. Nutno podotknout, že spotřebitelé mohou volit mezi osobní, 

telefonní či online poradnou.  

SOS také připomínkuje zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňuje  

na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou tohoto 

sdružení je zejména bezpečnost výrobků, a proto se zaměřuje na dodržování bezpečnosti 

                                                 
53 SPV. O společnosti [online]. ©2012 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/o- 
spolecnosti.html 
54 SČS. Informace o SČS [online]. ©2008 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: 
http://www.konzument.cz/informace_o_scs.php 
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potravinových i nepotravinových výrobků a upozorňuje příslušné správní orgány (např. SZPI) 

na výskyt těch nebezpečných. Zájem je zde také soustředěn na zprostředkovávání 

spotřebitelských testů tak, aby s nimi byl seznámen co nejširší okruh spotřebitelů, kteří mají 

zájem o bezpečné a kvalitní výrobky.55 

 

 

Dle mého názoru je právní úprava doplňků stravy v některých záležitostech nedostačující, 

zejména pak v oblasti schvalování a uvádění těchto přípravků na český trh. Velmi 

znepokojivou skutečností je to, že doplňky stravy obsahující potravní doplňky uvedené  

ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., lze uvést na trh bez jakéhokoliv předchozího odborného 

posouzení. Žadatel musí pouze před jejich uvedením na trh zaslat prostřednictvím 

notifikačního formuláře text etikety a seznam zdravotních tvrzení používaných na obalu  

a v reklamě na MZ. Nikdo tak nezkoumá, zda je předložené složení přípravku pravdivé  

či nikoliv, což je opravdu zarážející. Fakt, že k ověřování účinnosti u těchto přípravků  

ani nedochází, bezpečnost je pouze deklarována a neexistují zde žádné kontrolní mechanismy, 

které by sledovaly dlouhodobou bezpečnost těchto preparátů na českém trhu, je tedy opravdu 

alarmující. Bylo by proto vhodné značně zpřísnit kontrolní mechanismy v této oblasti,  

aby i nadále nedocházelo v některých případech až k hazardu s lidským zdravím. Dle mého 

názoru by doplňky stravy obsahující potravní doplňky uvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., 

měly být podrobeny stejné schvalovací proceduře, která je aktuálně platná pro doplňky stravy 

obsahující potravní doplňky neuvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb. Obě skupiny doplňků 

stravy by tak před uvedením na trh musely získat souhlas MZ, který je vydáván na základě 

odborného stanoviska SZÚ, a to dle podkladů od výrobce, chemického a mikrobiologického 

vyšetření a textu české etikety. Pokud by byla navíc monitorována i dlouhodobá bezpečnost 

těchto preparátů ze strany SZPI, počet nekvalitních doplňků stravy by se na českém trhu 

zajisté rapidně snížil. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
55 SOS. Informace o SOS [online]. ©2006 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: 
http://www.spotrebitele.info/informace-o-sos.html 
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3 Doplňky stravy a reklama 

Reklama na doplňky stravy je zajímavým, avšak také konfliktním tématem, jelikož 

nejčastějším prohřeškem této reklamy je skutečnost, že se v ní doplňky stravy tváří jako 

léky.56 Sice již existuje několik předpisů a úřadů, které mají za úkol tento druh reklamy 

regulovat, avšak jako vždy se ukazuje, že důležitější, než znění paragrafů je konkrétní přístup 

úřadů v praxi.  

V oblasti doplňků stravy se dlouhou dobu zdálo, jako by ani žádná regulace neexistovala. 

Fakticky skoro nulový dozor rozhodujících úřadů vedl k obvyklé situaci, kdy zákony 

dodržovali jen ti dobrovolně poctiví. Docházelo také k situacím, kdy firmy vyrábějící 

skutečné léky vedly s firmami na doplňky stravy a jejich reklamou marný boj. Dnes se však 

mnohé vydávají stejnou cestou a paradoxně je začínají vyrábět.  

V České republice je aktuální právní úprava této oblasti výsledkem implementace 

direktiv Evropské unie.57 

 

3.1 Právní rámec reklamy na doplňky stravy 

Reklamou se dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů (dále jen RekZ) 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 nemovitostí, prodeje 

nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb či propagaci ochranné známky.  

Reklama na potraviny nesmí dle RekZ uvádět v omyl zejména: 

a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, vznik 

nebo původ a způsob zpracování nebo výroby, 

b) pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje, 

c) vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když  

ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny, 

d) přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby či vyléčení lidských 

onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat; to však nesmí bránit u potravin pro zvláštní 

lékařské účely uvádění informací nebo doporučení určených výhradně osobám 

kvalifikovaným v oboru lékařství, farmacie nebo výživy; rovněž tak u minerální vody nesmí 
                                                 
56 VÍŠ, CO JÍŠ. Doplňky stravy [online]. ©2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z:  
http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=124:112&catid=57&Itemid=107 
57 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 336 s. ISBN 978-80-7201-654-9. 
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tato omezení bránit uvádění údajů o tom, že minerální voda podporuje nebo usnadňuje určité 

životní funkce lidského organismu, 

e) doporučováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie.58 

Nad rámec výše uvedených pravidel, platných pro reklamu všech potravin, platí  

pro reklamu doplňků stravy ještě i další pravidla. Předně, také dle RekZ, musí každá reklama 

na doplněk stravy obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text „doplněk 

stravy“.59 U televizního spotu musí být navíc umístěn dostatečně dlouho a u tiskové reklamy 

jej není vhodné uvádět ve svislé poloze.60 

Předpisem, který reklamu na doplňky stravy také reguluje, je již dříve zmíněná vyhláška 

č. 225/2008 Sb. Ta zakazuje, mimo jiné, přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající  

se prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat. 

Důležité je ovšem zdůraznit, že nezakazuje zmiňovat prevenci či léčbu obtíží, které nejsou 

skutečnou nemocí, jako je třeba únava, nedostatek energie či jiné obdobné pocity. Dle této 

vyhlášky č. 225/2008 Sb. reklama také nesmí obsahovat žádné tvrzení uvádějící  

nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství 

vitaminů a minerálních látek. Tvrdit ovšem totéž o jednostranné či nevyvážené stravě 

zakázáno není. 

SÚKL navíc uveřejnil příklady slov, která mohou ve spojení či v kontextu s nemocí, 

chorobou nebo specifickým nepříznivým stavem indikovat nebo implikovat léčivý účinek: 

„léčit, hojit, odstraňovat, zastavovat, zmírňovat, napravovat, ošetřovat, předcházet, 

obnovovat, opravovat, eliminovat a účinkovat“. A naopak slova, která v případě, že nejsou  

ve spojení či v kontextu s nemocí, chorobou nebo specifickým nepříznivým stavem, nejsou 

obecně považována za indikující či implikující léčebný účel: „blahodárný, příznivý, 

uvolňující, revitalizující, osvěžující, vzpružující, povznášející a utišující“.  

Závadnou reklamu na doplněk stravy si tedy lze představit takto – nabízí preventivní  

a léčivé účinky, pomlouvá vyváženou stravu, klame ohledně složení, odvolává  

se na nekonkrétní studie, neuvádí označení „doplněk stravy“ a navíc naznačuje, že se jedná  

o léčivý přípravek bez předpisu.  

Správná reklama na doplněk stravy naopak pomlouvá pouze nevyváženou stravu, 

neklame ohledně složení, používá povolená slova jako např. „blahodárný“ či „vzpružující“, 

                                                 
58 RekZ, § 1 odst. 2, § 5d odst. 2 
59 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 336 s. ISBN 978-80-7201-654-9. 
60 SDRUŽENÍ VÝROBCŮ VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV. Klamavá reklama na doplňky stravy [online]. 
©SVOPL [cit. 2012-01-11]. Dostupné z: http://www.svopl.cz/reklama.php 
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odvolává se pouze na konkrétní studie, uvádí označení „doplněk stravy“ a v žádném případě 

nenaznačuje, že daný přípravek je lékem. 

 

3.1.1 Hraniční přípravky 

Pravděpodobně největší obavu u výrobců a inzerentů doplňků stravy asi vyvolává tzv. 

nucená registrace, která pro ně představuje snad největší reálnou hrozbu. Vychází z toho,  

že zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů dává SÚKL 

pravomoc rozhodnout u různých sporných, tzv. hraničních přípravků, mezi které doplňky 

stravy patří snad nejčastěji, zda se náhodou nejedná o skutečné léky. Pokud SÚKL dospěje 

k názoru, že o léky jde, znamená to, že jeho výrobce musí získat normální lékovou registraci, 

což je ale mnohaletý složitý proces. Fakticky je doplněk stravy SÚKL zcela vyřazen z trhu, 

protože jako „neregistrovaný lék“ nesmí být prodáván. 

Při rozhodování o hraničních přípravcích sice SÚKL vychází ze složení samotného 

preparátu, ovšem hlavní důraz klade na tvrzení, která o preparátu šíří sám výrobce – tedy 

rozhoduje zejména dle reklamy. SÚKL také uvádí, že důvod pro zařazení přípravku mezi léky 

nastane i v případě, když celková prezentace působí na spotřebitele tak, že přípravek je určen 

k léčbě či předcházení onemocnění, a to dokonce i v případě, kdy to není výslovně uvedeno 

na obalu nebo v průvodních informacích přípravku. Zda je teorie totožná s praxí, můžeme jen 

doufat. 

Ze zveřejněných dat vyplývá, že v 19 případech SÚKL rozhodl o nuceném zařazení mezi 

léčivé přípravky. Ovšem řízení s jiným výsledkem SÚKL nezveřejňuje, takže zjistit počet 

těch, kterým se podařilo obhájit status neléčivého přípravku, nelze. A jak se dalo čekat, tak 

dle zprávy SÚKL, žádný z výrobků nuceně zařazených mezi léky ani nezkusil požádat  

o registraci jako lék – je totiž nepochybně obchodně snazší a výhodnější přípravek prostě 

stáhnout a zkusit to s nějakým jiným. 

 

3.1.2 Zdravotní a výživová tvrzení 

Tématem číslo jedna pro reklamní průmysl a jeho klienty je nepochybně nařízení 

Evropské unie, které se přímo dotýká všech potravin, tedy i doplňků stravy.61 

                                                 
61 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 336 s. ISBN 978-80-7201-654-9. 
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Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost nová pravidla pro označování potravin a doplňků 

stravy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 

2006, o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví 

(dále jen nařízení č. 1924/2006), která platí pro: 

 obchodní sdělení, která jsou používána u potravin dodávaných konečnému spotřebiteli, 

nejsou povinná a uvádí či naznačují, že potravina má určité vlastnosti, 

 obchodní sdělení, která jsou používána u potravin určených k dodání do restaurací, 

nemocnic, škol, jídelen a obdobných zařízení veřejného stravování, 

 ochranné známky a obchodní značky, které lze chápat jako zdravotní nebo výživová tvrzení. 

Obchodním sdělením se v této souvislosti rozumí sdělení či znázornění (tedy i obraz, 

grafika, symbol aj.), které se používá při označování potravin na obalech a v návodech  

k použití, v reklamě na potraviny, při obchodní prezentaci potravin apod. Zdravotním 

tvrzením se pak rozumí tvrzení, které naznačuje, uvádí nebo ze kterého vyplývá, že existuje 

souvislost mezi kategorií potravin, potravinou či některou z jejích složek a zdravím.  

A výživovým tvrzením se rozumí tvrzení, které naznačuje, uvádí nebo ze kterého vyplývá,  

že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti. 

Nutno podotknout, že toto nařízení č. 1924/2006 neplatí pro tvrzení vydávaná úřady  

a subjekty veřejného zdraví (např. doporučení hlavního hygienika, krajské hygienické stanice, 

státního zdravotního ústavu) a tvrzení zveřejněných v neinzertních blocích zpravodajských 

médií nebo ve vědeckých publikacích, v těchto případech se totiž jedná o svobodu slova.62 

 

Zdravotní a výživová tvrzení nesmějí: 

 být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá, 

 vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti či výživové přiměřenosti jiných potravin, 

 nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat, 

 uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že různorodá a vyvážená strava, 

nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin, 

 odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach  

nebo které by mohly zneužívat jejich strachu, pomocí textu nebo prostřednictvím 

symbolického, obrazového či grafického znázornění.63 

 

                                                 
62 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
63 Nařízení č. 1924/2006, čl. 3 
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Dále je u těchto tvrzení požadována: 

 pravdivost a vědecká podloženost, 

 existence dostatečně vysokého nebo naopak dostatečně sníženého množství určité látky 

v potravině, 

 využitelnost látky obsažené v potravině pro organismus, 

 reálná možnost konzumace potřebného množství potraviny, a také 

 srozumitelnost tvrzení pro spotřebitele. 

 

Zdravotní tvrzení jsou u potravin, tedy i u doplňků stravy, povolena jen tehdy, pokud  

je současně uvedeno: 

a) sdělení o významu vyvážené a různorodé stravy a zdravého životního stylu, 

b) sdělení o množství potraviny a způsobu její konzumace potřebné k dosažení 

příznivého účinku, 

c) případné upozornění pro osoby, které by se měly konzumaci dotčené potraviny 

vyhnout a 

d) případné varování, pokud nadměrná konzumace potraviny může ohrozit zdraví. 

 

Zároveň se zakazují zdravotní tvrzení, která: 

 naznačují, že nekonzumováním potraviny by mohlo být ohroženo zdraví, 

 odkazují na množství či míru úbytku hmotnosti, 

 odkazují na doporučení lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví, povolena jsou však 

doporučení vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, dietologie nebo výživy  

a doporučení charitativních organizací v oblasti zdraví. 

 

Výživová tvrzení jsou u potravin přípustná pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze k již 

zmíněnému nařízení č. 1924/2006. Aktuálně (viz tabulka 3.1) jsou přípustná tato konkrétní 

tvrzení:64 

 

Tabulka 3.1 Výživová tvrzení 

"S nízkou energetickou hodnotou", "Zdroj vlákniny", 

"Se sníženou energetickou hodnotou", "S vysokým obsahem vlákniny", 

"Bez energetické hodnoty", "Zdroj bílkovin", 

                                                 
64 MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku). 
1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. 
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"S nízkým obsahem tuku", "S vysokým obsahem bílkovin", 

"Bez tuku", 
"Zdroj (název vitaminu/vitaminů) nebo (název minerální 
látky/látek)", 

"S nízkým obsahem nasycených tuků", 
"S vysokým obsahem (název vitaminu/vitaminů) nebo (název 
minerální látky/látek)", 

"Bez nasycených tuků", "Obsahuje (název živiny nebo jiné látky)", 

"S nízkým obsahem cukrů", "Se zvýšeným obsahem (název živiny)", 

"Bez cukrů", "Se sníženým obsahem (název živiny)", 

"Bez přídavku cukrů", "Light/Lite/Lehký", 

"Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry", "Přirozeně/Přirozený". 

"S nízkým obsahem sodíku/soli",   

"S velmi nízkým obsahem sodíku/soli",   

"Bez sodíku/bez soli",   
 

Zdroj: MICHALOVÁ, Irena. Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění 
jídelníčku). 1. vyd. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2007. 35 s. ISBN 978-80-903930-1-1. s. 11-12. 

 

3.2 Subjekty reklamy 

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

úlohou a mírou odpovědnosti za realizaci reklamy. Mezi tyto subjekty řadíme zadavatele, 

zpracovatele a šiřitele reklamy. Vymezení zmíněných subjektů včetně jejich odpovědnosti  

a povinností lze nalézt v RekZ.  

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

či právnické osoby reklamu.65 Zadavatelem je tedy např. určitá společnost vyrábějící doplňky 

stravy, která si objednala u reklamní agentury zorganizování hosteskové promotion66 na své 

vybrané produkty.  

Zpracovatelem reklamy je fyzická či právnická osoba, která pro sebe nebo pro jinou 

fyzickou či právnickou osobu zpracovala reklamu.67 Může se jednat třeba o reklamní 

agenturu, která pro společnost vyrábějící doplňky stravy vyrobila reklamní letáky prezentující 

jejich vybrané produkty. 

Šiřitelem reklamy je fyzická nebo právnická osoba, která reklamu veřejně šíří.68 Může 

jím být např. hosteska, která podává informace o propagovaných doplňcích stravy určité 

společnosti. 

 

                                                 
65 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 295 s. ISBN 80-86473-79-1. 
66 Jedná se o úvodní zaváděcí reklamu, jíž se propaguje nový produkt či výrobek. 
67 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 295 s. ISBN 80-86473-79-1. 
68 tamtéž 
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3.3 Dozorová činnost v oblasti reklamy na doplňky stravy 

Ač jsou všechna výše uvedená pravidla pro reklamu doplňků stravy poměrně přísná, 

v praxi je dlouhou dobu nikdo nehlídal. SÚKL i MZ totiž shodně tvrdily, že kontrola této 

reklamy dle vyhlášky č. 225/2008 Sb., je v pravomoci SZPI. Ta tuto skutečnost popřela také  

a tvrdila, že s těmito paragrafy nemá nic společného. Výsledkem bylo, že tato omezení 

nakonec nekontroloval nikdo.69 

Současná situace je taková, že dozorovými orgány jsou krajské živnostenské úřady.  

V rámci této dozorové činnosti provádí pravidelné kontroly v terénu (provozovny, reklamní 

panely, tiskoviny) i na internetu. Dále provádí kontrolní činnost také na základě obdržených 

konkrétních podnětů. Pokud je v některé reklamě na doplňky stravy shledáno porušení RekZ, 

je situace následně řešena prostřednictvím uložení pokuty ve správním řízení. Co se týče 

statistických údajů, tak v roce 2008 byly uloženy pokuty za porušení RekZ v reklamě  

na doplňky stravy v celkové výši 63 000 korun, a to ve třech správních řízeních. Následující 

rok to již bylo v pěti případech, a to v celkové výši 2 764 000 korun.70 

V oblasti rozhlasu a televize je ovšem dozorovým orgánem Rada pro rozhlasové  

a televizní vysílání (dále jen RRTV). Dle RRTV bylo v roce 2008 druhým nejčastěji 

sankcionovaným porušením zákona v oblasti reklamního vysílání právě porušení zákonného 

zákazu, aby reklama přisuzovala potravině vlastnosti prevence, ošetřování či léčby lidských 

onemocnění nebo na takové vlastnosti odkazovala. Tohoto prohřešku se nejčastěji dopouštěli 

právě zadavatelé a zpracovatelé reklamy na doplňky stravy.71  

K zamyšlení je skutečnost, že hrubého porušení zákonů se nejčastěji dopouštějí ty méně 

známé firmy slibující léčbu rakoviny, zázračné hubnutí a další zcela nesmyslné účinky. 

Správní řízení se ovšem v naprosté většině týkají stovky nejprodávanějších výrobků,  

kdežto reklama na výrobky s bezvýznamným podílem na trhu často zůstává nepovšimnuta.72 

 

                                                 
69 WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 336 s. ISBN 978-80-7201-654-9. 
70 KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE. Žádost [online]. 2010 [cit. 2012-01-16]. 
Dostupné z: http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1201/11210-kzu-dozor-nad-reklamou-diplomova-
prace.doc 
71 RRTV. Zpráva o stavu vysílání a činnosti RRTV za rok 2008 [online]. 2009 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: 
http://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZzprava_2008.pdf 
72 TÝDEN. Reklamě na doplňky stravy přibývají pokuty [online]. ©2006-2012 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: 
http://www.tyden.cz/rubriky/media/reklame-na-doplnky-stravy-pribyvaji-pokuty_70791.html 
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3.3.1 Reklama na doplňky stravy v rozhodnutích RRTV 

Pro zajímavost si nyní uveďme tři konkrétní případy, kdy reklamu na doplňky stravy 

postihla finanční pokuta. Dle RekZ RRTV může uložit zadavateli reklamy, která je v rozporu 

s tímto zákonem, pokutu až do výše 2 000 000 korun podle závažnosti porušení povinností,  

a to i opakovaně.73 

 

3.3.1.1 Kauza „Smoklin“ 

RRTV uložila společnosti SowuloPerth, s. r. o. pokutu ve výši 50 000 korun, neboť  

se zadáním reklamy na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin, odvysílané dne 3. května 2011  

na rozhlasovém programu EVROPA 2, dopustila porušení RekZ, dle kterého reklama  

na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností prevence, 

ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat. 

Reklama zněla následovně:  

„Můžete se stát obětí svých vlastních vin, nebo zkusit Smoklin. Revoluční preparát, 

vyvinutý přímo proti negativním vlivům kouření na lidský organismus. Smoklin, zelený štít, 

chrání, když kouříš. Žádejte ve svých lékárnách, jako doplněk stravy. Smoklin nyní koupíte  

v úspornějším balení, již od 98 korun.“ 

RRTV konstatovala, že tvrzení „můžete se stát obětí svých vlastních vin, nebo zkusit 

Smoklin“ naznačuje, že preparát má ochrannou funkci. Reklama pak slibuje prostřednictvím 

svého tvrzení „revoluční preparát vyvinutý přímo tak, aby napomáhal proti negativním 

vlivům kouření na lidský organismus“ pomoc s odstraněním rizik spojených s kouřením.  

Z celkového vyznění reklamního spotu tak mohou vyplývat preventivní a případně také 

léčebné účinky tohoto přípravku. Je nutno také zmínit, že v reklamě je dán důraz na prodej 

přípravku v lékárnách. Tato okolnost jednoznačně vyvolává u spotřebitele dojem spojení 

přípravku s léčivými přípravky, které jsou v lékárnách primárně zastoupeny. Sám výraz 

lékárna pak foneticky evokuje slovo lék, což v kontextu reklamy může působit na vnímání 

spotřebitele takovým způsobem, že není schopen rozlišit prezentovaný produkt od skutečných 

léčivých přípravků. To, že rozhlasová reklama současně výslovně stanovuje, že se jedná  

o doplněk stravy, tedy nikoli o léčivo, nic nemění na skutečnosti, že běžný spotřebitel může 

být uveden v omyl o jeho léčivém účinku. Závěrečný verdikt RRTV tedy zněl tak, že celková 

                                                 
73 RRTV. Sp. zn./Ident.: 2011/690/FOL/Nat, Č.j.: FOL/3276/2011, Zasedání Rady č. 18 - 2011 [online]. 2011 
[cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm 
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prezentace přípravku působí na běžného spotřebitele takovým způsobem, že přípravek  

je určen k předcházení onemocnění způsobených kouřením či jejich léčbě.74 

 

3.3.1.2 Kauza „Muscoaktiv STOP KŘEČÍM“ 

RRTV byla rovněž sankcionována i společnost Naturprodukt CZ, spol. s.r.o.,  

a to finanční pokutou ve výši 50 000 korun z toho důvodu, že se zadáním reklamy na produkt 

Muscoaktiv STOP KŘEČÍM, vysílané dne 13. června 2011 na rozhlasovém programu 

RÁDIO IMPULS, dopustila porušení RekZ, dle kterého reklama na doplněk stravy musí 

obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text „doplněk stravy“. Tato 

reklama jej ovšem ve svém zvukovém znění neobsahovala. Reklama byla odvysílána 

v takovéto formě: 

„V nohách máš už tisíc mil. Ale taky už má v nohách bolestivé křeče. Křeče v nohách? 

Jej, to já mívala i v noci, ale v lékárně mi poradili Muscoaktiv STOP KŘEČÍM a nyní běhám 

jako laňka. Muscoaktiv STOP KŘEČÍM odstraní bolestivé svalové křeče. Muscoaktiv STOP 

KŘEČÍM. Nenechte se ovládnout bolestí.“75 

 

3.3.1.3 Kauza „Suricate eyes“ 

Pokutu za tentýž prohřešek RRTV uložila také společnostem Suricate eyes, s.r.o. 

(zadavatel reklamy) a Rádiu Bohemia, spol. s.r.o. (zpracovatel reklamy), rovněž ve výši 

50 000 korun. Reklama na doplněk stravy Suricate eyes, která byla odvysílána dne 24. června 

2011 na rozhlasovém programu Kiss jižní Čechy, totiž také povinný text „doplněk stravy“ 

neobsahovala. V tomto případě zněl reklamní slogan následovně:  

„Převratná novinka na českém trhuje je zde! Už nikdy po flámu nepocítíš bolest hlavy, 

nevolnost a únavu. To vše spolehlivě odstraní přípravek Suricate eyes, jediná osvědčená 

zbraň proti kocovině. Čistě přírodní český výrobek, který opravdu funguje! Více  

na www.suricateeyes.com.“ 

Nutno podotknout, že dle RekZ zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, 

byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud ovšem byla reklama zpracována  

                                                 
74 RRTV. Sp. zn./Ident.: 2011/727/FOL/Sow, Č.j.: FOL/3586/2011, Zasedání Rady č. 20 - 2011 [online]. 2011 
[cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm 
75 RRTV. Sp. zn./Ident.: 2011/690/FOL/Nat, Č.j.: FOL/3276/2011, Zasedání Rady č. 18 - 2011 [online]. 2011 
[cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm 
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pro potřeby jiné právnické či fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel 

i zadavatel reklamy společně a nerozdílně, není-li stanoveno jinak.76 

 

3.4 Dobré mravy v reklamě? 

Zvláštností úpravy regulace reklamy je i skutečnost, že reklama je regulována kromě 

předpisů právních také předpisy etickými, které jsou často přísnější než obecně závazné 

právní normy. Tato specifická regulace se nazývá – etická samoregulace.77 

Instituce, která vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy, se nazývá Rada 

pro reklamu (dále jen RPR). Jejím hlavním cílem je zajišťovat a prosazovat na území České 

republiky legální, čestnou, pravdivou a decentní reklamu. Za účelem dosažení tohoto cíle 

RPR vydává Kodex reklamy (dále jen Kodex), zřizuje Arbitrážní komisi pro rozhodování 

v souvislosti s otázkami reklamní etiky, vykonává osvětnou a vzdělávací činnost, vydává 

odborná stanoviska pro krajské živnostenské úřady, spolupracuje se státními orgány, soudy  

a obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí a podílí se také na tvorbě legislativy 

zasahující do oblasti reklamy a marketingové komunikace. 

RPR se zabývá posuzováním stížností na reklamu zásilkových služeb, v tisku,  

na billboardech, v kinech, v rozhlasovém a televizním vysílání i na internetu. RPR se naopak 

nezabývá reklamou volební a reklamou politických stran ve všech jejích formách,  

a také stížnostmi, v nichž převažují právní výhrady nad etickými.  

RPR je oprávněna zahájit proces projednávání stížností pouze v souladu s jednacím 

řádem RPR, tj. v těchto případech:  

 obdrží-li stížnost na konkrétní reklamu (stížnost může podat jakákoliv fyzická či právnická 

osoba nebo státní orgán), 

 z vlastního podnětu, pokud RPR nabude přesvědčení, že konkrétní reklama může porušovat 

některá ustanovení Kodexu.78 

Kodex je soubor pravidel chování, jehož jazyková podoba i struktura jsou velice podobné 

právnímu předpisu, avšak jedná se o normu mimoprávní, konkretizující pojem dobré mravy. 

Dle Kodexu Arbitrážní komise rozhoduje, zda je konkrétní reklama v souladu s tímto 

Kodexem či nikoliv. Vzhledem k tomu, že normy obsažené v Kodexu nejsou normami 

právními, ale etickými, jsou rozhodnutí Arbitrážní komise pouze doporučující – nejsou 
                                                 
76 RRTV. Sp. zn./Ident.: 2011/1034/FOL/Sur, Č.j.: FOL/368/2012, Zasedání Rady č. 2 - 2012 [online]. 2012 [cit. 
2012-02-02]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm 
77 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 295 s. ISBN 80-86473-79-1. 
78 RPR. Profil RPR [online]. ©2005 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/profil.php 
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právně vynutitelná. Kodex se obrací nejen k subjektům působícím v oblasti reklamy, ale také 

k veřejnosti, kterou informuje o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu 

užívající dobrovolně přijaly a zavázaly se ji dodržovat. Tímto je myšleno, že nepřijmou  

ani nevyrobí žádnou reklamu, která by byla v rozporu se zásadami tohoto Kodexu.79 

RPR jako nestátní a nezisková organizace nemůže udělovat finanční pokuty či jiné 

sankce. RPR ovšem může, v případě nerespektování jejích doporučujících rozhodnutí, předat 

podnět k dalšímu řešení RRTV či příslušnému krajskému živnostenskému úřadu. Tyto orgány 

pak mají zákonem danou pravomoc sankci udělit. 

Kromě své hlavní činnosti, kterou je posuzování přípustnosti reklam z etického hlediska, 

je RPR také institucí, u které si mohou výše zmíněné orgány dozoru vyžádat odborná 

stanoviska, která poslouží k aplikaci RekZ v praxi. V této souvislosti RPR pro krajské 

živnostenské úřady z celé České republiky vydala více než 250 odborných stanovisek  

o souladu reklam s RekZ.80 

 

3.5 Beztrestné klamání veřejnosti 

Reklama na doplňky stravy je hodnocena dle svého celkového vyznění, tzn. dle příběhu, 

grafiky, textu, prostředí, účinkujících, doporučení, odkazů na studie, odkazů na autority, 

prezentovaného složení, navrhovaného použití, mechanismu účinku a cílové skupiny.81 

V reklamě se zakazuje nejen klamavé jednání, ale i klamavé opomenutí a při posuzování 

praktik se vychází z pojmu průměrného spotřebitele, který má dostatek informací  

a je v rozumné míře pozorný a opatrný.82 I tak lze ovšem nalézt mnoho reklam, které jsou 

v rozporu se zákonem a klamou veřejnost ve velké míře, a to bohužel bez povšimnutí 

dozorových orgánů. Uveďme si namátkově několik z nich. 

Například internetová reklama na přípravek Nefrovaxin jmenuje konkrétní zdravotní 

problémy a poukazuje u nich na zdravotní zlepšení, což samozřejmě dělat nesmí. Jedná  

se o tyto fráze – „přípravek vhodný při močových problémech, k ochraně vůči nežádoucím 

mikroorganismům, zlepšuje stav močových cest a navozuje rovnováhu“. 

                                                 
79 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 295 s. ISBN 80-86473-79-1. 
80 RPR. Profil RPR [online]. ©2005 [cit. 2012-02-06]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/profil.php 
81 SDRUŽENÍ VÝROBCŮ VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV. Klamavá reklama na doplňky stravy [online]. 
©SVOPL [cit. 2012-01-11]. Dostupné z: http://www.svopl.cz/reklama.php 
82 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům 
na vnitřním trhu, v platném znění, odd. 1 
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Časopis Ona Dnes zase uvedl reklamu na doplněk stravy ArginMax, která v rozporu  

se zákonem využívá obrázek i jméno doktora Uzla a znázornění jeho ordinace k matení 

spotřebitele a k zakázanému tvrzení o účincích doplňku stravy se slovy – „přináší pohotovou 

erekci a delší sexuální styk“. 

Doplněk stravy Geladrink zase v reklamě uvádí fráze typu – „pečuje o bolavé klouby, 

jeho účinnost byla prokázána řadou klinických studií, zlepšení pohyblivosti, útlum bolesti  

a zvýšení kvality života“. Tato reklama je, mimo superlativů a nepovoleného loga 

nekonkrétních klinických studií, zavádějící a zaměnitelná za reklamu na léčivý přípravek. 

U přípravku GinkgoMAX je v reklamě opakovaně povinné označení „doplněk stravy“ 

nečitelné a navíc ve svislé poloze, není součástí názvu přípravku a opět v rozporu se zákonem 

tato reklama o přípravku tvrdí, že „zlepšuje krevní oběh“. 

Na letáku v lékárně zase doplněk stravy s názvem Protectum tvrdí, že se jedná o „airbag 

pro váš zrak, chrání vás před nejčastějšími onemocněními, snižuje riziko vzniku onemocnění, 

účinný doplněk stravy pro pacienty s glaukomem“.83 Opět bez povinného označení druhu 

produktu. Doplňku stravy je zde dokonce přisuzována vlastnost léčby konkrétních lidských 

onemocnění. 

Obal doplňku stravy MaxiCor tvrdí, že „brání usazování cholesterolu a prodlužuje život“, 

opět je zde doplňku stravy přisuzována vlastnost léčby konkrétních lidských onemocnění.  

Na obalu je navíc jakési logo „doporučováno lékaři“. Celkově tento přípravek navozuje 

dojem léku.84 

 

 

V souvislosti s výše zmíněnými praktickými příklady vyvstává otázka, zda je dozorová 

činnost v oblasti reklamy doplňků stravy dostačující? Dle mého názoru tedy rozhodně není. 

Motivace lidí pro zlepšení zdravotního stavu je bohužel stále zneužívána, ač by to tak  

za daných okolností být nemělo. Bylo by proto opravdu vhodné, aby dozorové orgány plnily 

svou funkci důsledněji. 

 

 

 

                                                 
83 Glaukom se lidově nazývá zelený zákal a je to označení pro určitý typ poškození zraku, jehož podstatou je 
poškození očního nervu. 
84 SDRUŽENÍ VÝROBCŮ VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV. Klamavá reklama na doplňky stravy [online]. 
©SVOPL [cit. 2012-01-11]. Dostupné z: http://www.svopl.cz/reklama.php 
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4 Doplňky stravy v praxi 

V této části práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťováno, jaká  

je informovanost a zájem o doplňky stravy mezi obyvateli České republiky. V souvislosti 

s tímto šetřením byly stanoveny následující hypotézy: 

1. Starší část české populace se domnívá, že doplňky stravy jsou primárně určeny k prevenci 

či léčbě onemocnění. 

2. Česká populace je přesvědčena, že k ověřování účinnosti doplňků stravy dochází. 

3. V České republice jsou doplňky stravy užívány spíše příležitostně než pravidelně. 

4. Internet je druhým nejčastějším místem nákupu doplňků stravy. 

 

4.1 Metodika dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření nám umožní prostřednictvím dotazníků shromáždit mnoho údajů 

týkajících se zvolené problematiky, a to od velkého počtu respondentů. Dotazník můžeme 

popsat jako souhrn předem vybraných otázek sloužících pro shromáždění primárních dat 

s vysokou efektivitou vzhledem k potřebnému času a úsilí tazatele i dotazovaného. Otázky  

se člení na uzavřené (kdy odpověď je vybírána pouze z nabízených možností), polouzavřené 

(které mají předepsané varianty odpovědi, ale připouštějí i možnost formulace vlastní 

odpovědi) a otevřené (kdy respondent může vyslovit vše, co považuje za důležité). Uzavřené 

otázky se dále člení na alternativní neboli dichotomické (s pouze dvěma variantami odpovědi) 

a selektivní neboli polytomické (s více variantami odpovědi). Selektivní otázky označujeme 

jako výběrové, pokud lze zvolit jen jednu variantu, a jako výčtové, když je současně možných 

více variant odpovědi.85 

Dotazník, který byl pro studii použit (viz příloha č. 3), obsahoval 18 otázek týkajících  

se dané tématiky, a také 3 otázky socio-demografického charakteru. Z celkového počtu bylo 

20 otázek uzavřených a 1 otázka polouzavřená s možností vlastní odpovědi. Zodpovídání 

dotazníku bylo pro maximální objektivitu anonymní a dobrovolné. 

 

                                                 
85 ČESKÁ STATISTICKÁ SPOLEČNOST. Metodologie dotazníkových studií [online]. 2001 [cit. 2012-02-19]. 
Dostupné z: http://www.statspol.cz/bulletiny/ib-01-2.pdf 
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4.1.1 Reprezentativní vzorek 

Dotazována byla široká veřejnost, bez rozdílu vzdělání, věku či pohlaví, obývající 

Českou republiku. Dotazník zodpovědělo celkem 548 respondentů. 

 

4.1.2 Elektronické dotazování 

Pro účely dotazníkového šetření byl použit způsob elektronického dotazování, tzv. 

CAWI86, při kterém je sběr dat realizován prostřednictvím internetu, kdy respondent vyplní 

dotazník na webové stránce online nebo obdrží odkaz na dotazník prostřednictvím 

elektronické pošty. Jde o doposud nejmladší způsob dotazování. Značnou výhodou je zde 

zejména minimální finanční i časová náročnost. Také zpracování odpovědí je jednodušší, 

jelikož všechna data, a tedy i odpovědi, jsou v elektronické podobě a již není nutné je  

pro další zpracování upravovat. Navíc lze předcházet administrativním chybám, které často 

vznikají při přepisu získaných dat z dotazníků do počítače. Další výhodou je i skutečnost,  

že elektronické dotazování nepotřebuje tazatele – tím je zaručena i jeho nestrannost, tj. 

nemožnost ovlivňovat respondenta. Tuto formu dotazování lze vhodně doplnit také 

grafickými pomůckami (např. obrázek, video), které umožní respondentovi se lépe 

s dotazovanou problematikou seznámit. Pro respondenta je rovněž potěšující i fakt, že pouze 

on sám určuje, kdy dotazník vyplní. Nutno podotknout, že elektronický dotazník nemusí 

nutně vypadat jako tradiční papírový dotazník – může mít i formu programu, který 

respondentovi přímo předkládá jednotlivé otázky v návaznosti na jeho předchozí odpovědi.87 

Formulář dotazníku byl připraven na webové stránce „www.vyplnto.cz“, což umožnilo 

jeho hromadné zpracování s výstupem do programu Microsoft Excel, kde byla data dále 

upravována. Na dané webové stránce byla rovněž provedena analýza zajímavých souvislostí  

a závislostí v rámci předložených otázek.  

 

4.1.3 Okolnosti šetření 

Sběr dat, pro zpracování výstupu dotazníkového šetření, byl realizován v období  

od 9. února do 21. února 2012. Průměrná doba vyplnění jednoho dotazníku respondentem 

byla 2 minuty a 46 sekund. Návratnost dotazníků byla 77%. 

                                                 
86 Computer Assisted Web Interviewing 
87 KOZEL, Roman a kolektiv. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-
0966-X. 
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4.2 Výsledky a jejich interpretace 

 

Graf 4.1 Struktura vzorku respondentů – pohlaví 

ZÁKLAD: všichni respondenti (n = 548) 

Jste:

67,70%

32,30%

žena

muž

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 67,70% žen a 32,30% můžu. Lze konstatovat,  

že ženy byly v porovnání s muži daleko ochotnější dotazník vyplnit. 

 

Graf 4.2 Struktura vzorku respondentů – věkové kategorie 

ZÁKLAD: všichni respondenti (n = 548) 

Do které věkové kategorie patříte?

14,60%

55,66%

19,16%

6,20%

4,38%

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

méně než 18 let

18-29 let

30-45 let

46-60 let

61 let a více

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.2 vyplývá, že větší polovina respondentů (55,66%) byla ve věku 18-29 let. 

Druhou nejpočetnější skupinou respondentů (19,16%) se stala věková kategorie 30-45 let. 

Respondentů s věkem nižším než 18 let bylo 14,60% a věková kategorie 46-60 let byla 
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zastoupena z 6,20%. Respondenti spadající do věkové kategorie 61 let a více, zaujímali zbylé 

4,38%. 

 

Graf 4.3 Struktura vzorku respondentů – dosažené vzdělání 

ZÁKLAD: všichni respondenti (n = 548) 

Dosažené vzdělání:

17,88%

9,31%

42,34%

30,47%

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

základní

středoškolské s výučním listem

středoškolské s maturitou

vyšší odborné nebo vysokoškolské

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče dosaženého vzdělání respondentů, tak jak lze z grafu 4.3 vyčíst – většinová 

část respondentů (42,34%) dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou, další početnou 

skupinou (30,47%) byli respondenti s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním, 

základního vzdělání dosáhlo 17,88% respondentů a naopak nejnižší počet respondentů 

(9,31%) mělo středoškolské vzdělání s výučním listem. 

 

Graf 4.4 Povědomí o doplňcích stravy 

ZÁKLAD: všichni respondenti (n = 548) 

Víte, co to je doplněk stravy (též často nazýván potravinový doplněk)?

95,62%

4,38%

ano

ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak lze v grafu 4.4 spatřit, tak na otázku, zda respondent ví, co to je doplněk stravy, 

většina respondentů (95,62%) odpověděla, že ano. Pouze nepatrná část respondentů (4,38%) 

se s tímto pojmem nesetkala, a proto tito respondenti byli pro maximální objektivitu z dalšího 

dotazování vyloučeni. 

 

Graf 4.5 Úloha doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

K čemu jsou podle Vás primárně určeny doplňky stravy?

76,34%

22,90%
0,76%

k doplnění běžné
stravy
k prevenci či léčbě
onemocnění
nevím

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, k čemu jsou doplňky stravy primárně určeny, podstatná část respondentů 

(76,34%) správně odpověděla, že doplňky stravy jsou primárně určeny k doplnění běžné 

stravy. Zhruba čtvrtina respondentů (22,90%) ovšem uvedla, že doplňky stravy jsou primárně 

určeny k prevenci či léčbě onemocnění, jednalo se zejména o věkové kategorie 46-60 let  

a 61 let a více, kde tuto odpověď zvolila zhruba polovina respondentů. Takřka zanedbatelná 

část respondentů (0,76%) na danou otázku odpověděla, že neví. 

 

Graf 4.6 Doplňky stravy versus léky I. 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Tvoří doplňky stravy a léky dvě samostatné produktové kategorie?

84,16%

9,54%

6,30%

ano

nevím

ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu 4.6 vyplývá, že větší část respondentů (84,16%) souhlasila s tím, že doplňky 

stravy a léky tvoří dvě samostatné produktové kategorie. 9,54% respondentů ovšem o této 

skutečnosti pochybovalo a označilo tak odpověď nevím a 6,30% respondentů dokonce 

odpovědělo ne. 

 

Graf 4.7 Doplňky stravy versus léky II. 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Myslíte si, že jsou na doplňky stravy, před uvedením na trh, kladeny stejné 
nároky jako na léky?

52,29%
32,82%

14,89%

ne

ano

nevím

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle grafu 4.7 můžeme konstatovat, že více než polovina respondentů (52,29%) 

odpověděla na danou otázku správně, a to označením odpovědi ne. 32,82% respondentů  

pak zvolilo odpověď ano a zbývajících 14,89% respondentů odpovědělo, že neví. 

 

Graf 4.8 Účinnost doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Dochází podle Vás k ověřování účinnosti doplňků stravy?

53,05%
26,91%

20,04%

ano

ne

nevím

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu 4.8 vyplývá, že většinová část respondentů (53,05%) se domnívá, že k ověřování 

účinnosti doplňků stravy dochází. Více než čtvrtina respondentů (26,91%) ovšem tento názor 

nesdílí a označila tak odpověď ne. Odpověď méně než čtvrtinové části respondentů (20,04%) 

zněla nevím. 

 

Graf 4.9 Bezpečnost doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Mohou být podle Vás doplňky stravy zdraví nebezpečné?

84,92%

8,78% 6,30%

0%

20%

40%
60%

80%

100%

ano, pokud jejich konzumací
překročíme bezpečnou dávku

některých živin

nevím ne, můžeme je konzumovat
kdykoliv a v jakémkoliv

množství

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda mohou být doplňky stravy zdraví nebezpečné, majoritní část respondentů 

(84,92%) odpověděla, že ano, pokud jejich konzumací překročíme bezpečnou dávku 

některých živin. 8,78% respondentů odpovědělo, že neví a 6,30% dokonce odpovědělo ne,  

a to s dodatkem, že je možné je konzumovat kdykoliv a v jakémkoliv množství. 

 

Graf 4.10 Užívání doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Užíváte nějaké doplňky stravy?

51,90%
28,63%

19,47%

ano, příležitostně

ne

ano, pravidelně

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu 4.10 vyplývá, že doplňky stravy jsou větší polovinou respondentů (51,90%) 

užívány pouze příležitostně. Zhruba čtvrtinová část respondentů (28,63%) doplňky stravy 

neužívá, zato 19,47% respondentů je užívá pravidelně, a to zejména respondenti náležící  

do věkové kategorie 46-60 let. 

 

Graf 4.11 Nejužívanější doplňky stravy dle jednotlivých kategorií 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Z jaké kategorie nejčastěji užíváte doplňky stravy?

80,21%

38,24%

31,55%

19,25%

14,97%

13,90%

10,70%

7,22%

6,95%

5,35%

3,21%

2,41%

2,14%

1,07%

0,80%

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

vitaminy a minerály

imunita a obranyschopnost

kůže, vlasy, nehty

lepší mozková činnost

energie a vitalita

trávicí systém

pohybový systém

diety a hubnutí

růst svalové hmoty

kardiovaskulární systém

vylučovací a pohlavní systém

nervový systém

zuby

sexuální vitalita

dýchací systém

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde se jednalo o otázku uzavřenou – výčtovou, kde bylo současně možných více variant 

odpovědi, které se vzájemně nevylučovaly. Respondenti užívající doplňky stravy měli u této 
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otázky určit nejméně jednu a nejvíce tři kategorie, ze kterých nejčastěji doplňky stravy 

užívají. 

Mezi nejčastěji užívané doplňky stravy se zařadila kategorie vitaminy a minerály, jelikož 

ji zvolilo 80,21% respondentů. Kategorie imunita a obranyschopnost pak byla zastoupena 

z 38,24%, kategorie kůže, vlasy, nehty z 31,55%, kategorie lepší mozková činnost z 19,25%, 

kategorie energie a vitalita z 14,97%, kategorie trávicí systém z 13,90%, kategorie pohybový 

systém z 10,70%, kategorie diety a hubnutí ze 7,22%, kategorie růst svalové hmoty z 6,95%, 

kategorie kardiovaskulární systém z 5,35%, kategorie vylučovací a pohlavní systém z 3,21%, 

kategorie nervový systém z 2,41%, kategorie zuby z 2,14%, kategorie sexuální vitalita 

z 1,07% a kategorie dýchací systém z 0,80%. 

 

Graf 4.12 Efektivita užívání doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Splňuje užívání Vámi vybraných doplňků stravy požadovaný účinek?

64,97%

22,99%

11,50%

0,54%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

částečně ano ano spíše ne ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zdali splňuje užívání doplňků stravy požadovaný účinek, podstatná část 

respondentů (64,97%) odpověděla – částečně ano, méně než čtvrtina respondentů (22,99%) – 

ano, jen 11,50% respondentů – spíše ne a zanedbatelných 0,54% respondentů – ne. 
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Graf 4.13 Ovlivnění při výběru doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Co Vás nejvíce ovlivňuje při výběru doplňků stravy?

44,65%

44,12%

31,82%

28,34%

20,32%

13,10%

9,89%

9,36%

6,68%

3,48%

0%

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

doporučení známých

cena

doporučení lékaře

doporučení lékárníka

výrobce

informace z knižních zdrojů

reklama v televizi a rádiu

reklamní materiály získané u lékaře či v lékárně

reklama na internetu

reklama v tisku

jiné

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zde se jednalo o otázku polouzavřenou s předepsanými variantami odpovědi a navíc  

i možností formulace odpovědi vlastní. Respondent měl uvést nejméně jeden a nejvíce tři 

zdroje informací, které jej při výběru doplňků stravy nejvíce ovlivňují. 

Jak můžeme z grafu 4.13 vyčíst, tak nejvíce respondentů je při výběru doplňků stravy 

ovlivněno doporučením známých – tuto odpověď zvolilo 44,65% respondentů. Takřka stejná 

část respondentů (44,12%) také zvolila cenu, jako nejvíce ovlivňující faktor při zmíněném 

výběru. Doporučení lékaře pak bylo zvoleno 31,82% respondentů, doporučení lékárníka 

28,34% respondentů, výrobce 20,32% respondentů a informace z knižních zdrojů 13,10% 

respondentů.  

Vliv některého ze zdrojů reklamy uvedlo celkem 29,41% respondentů. Respondenti 

nejčastěji uváděli reklamu v televizi a rádiu – 9,89%.  

Jiný faktor, který by respondenta v souvislosti s tímto výběrem ovlivňoval, nebyl 

zaznamenán. 
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Graf 4.14 Čtení příbalové informace 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Čtete příbalovou informaci, která je součástí Vašeho doplňku stravy?

46,52%

34,76%

16,31% 2,41%

vždy

většinou ano

zřídka

nikdy

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda respondenti čtou příbalovou informaci, která je součástí jejich doplňku 

stravy, téměř polovina z nich (46,52%) odpověděla, že vždy. 34,76% respondentů pak 

odpovědělo, že většinou ano, 16,31% respondentů přiznalo, že velmi zřídka a 2,41% 

respondentů dokonce odpovědělo – nikdy. 

 

Graf 4.15 Dlouhodobé užívání doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Užíváte některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok?

73,80%

16,31%
9,89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ne ano, pouze jeden ano, hned několik

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.15 zobrazuje výsledky v souvislosti s otázkou, zda respondenti užívají některý 

doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok. Markantní část respondentů (73,80%) odpověděla, 
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že ne. 16,31% respondentů přiznalo, že ano, ale pouze jeden preparát a zbylých 9,89% 

respondentů přiznává, že jich užívá dokonce několik. 

 

Graf 4.16 Lékařská konzultace 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Konzultujete užívání doplňků stravy s lékařem?

79,68%

20,32%

ne

ano

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.16 jasně vyplývá, že drtivá většina respondentů (79,68%) užívání doplňků 

stravy se svým lékařem nekonzultuje, jelikož na danou otázku odpověděla ne. Pouze 20,32% 

respondentů přiznává, že u nich konzultace s lékařem na dané téma probíhá. 

 

Graf 4.17 Investice do nákupu doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti užívající doplňky stravy (n = 374) 

Jak velkou finanční částku zhruba investujete do doplňků stravy 
v rámci 1 roku?

10,70%

23,26%

30,48%

16,58%

8,29%

7,49%

3,20%

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

0 Kč, doplňky stravy dostávám od jiných

do 500 Kč

501 - 1 000 Kč

1 001 - 2 000 Kč

2 001 - 3 000 Kč

3 001 - 5 000 Kč

více než 5 000 Kč

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledky z grafu 4.17 dokazují, že téměř třetina respondentů (30,48%) investuje  

do nákupu doplňků stravy v rámci 1 roku částku v cenovém rozmezí 501 - 1 000 korun. 

23,26% respondentů do tohoto nákupu zase investuje pouze částku maximálně do výše  

500 korun. Cenové rozmezí 1 001 - 2 000 korun bylo zvoleno 16,58% respondentů. 10,70% 

respondentů zase přiznává, že do nákupu těchto přípravků neinvestuje nic, jelikož je dostává 

od jiných osob zadarmo (např. od rodičů, přátel, zaměstnavatele apod.). Částka v rozmezí 

2 001 - 3 000 korun byla přiznána 8,29% respondentů a částka v rozmezí 3 001 - 5 000 korun 

zase 7,49% respondentů. Více než 5 000 korun za doplňky stravy v rámci 1 roku utratí 

zbývajících 3,20% respondentů, a to zejména ti, kteří doplňky stravy užívají pravidelně. 

 

Graf 4.18 Místo nákupu doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti nakupující doplňky stravy (n = 334) 

Kde nejčastěji nakupujete doplňky stravy?

68,98%

10,96% 8,29% 6,68% 5,09%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

lékárna internet specializované
prodejny

supermarket drogerie

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti, kteří doplňky stravy nakupují, měli uvést, kde tento nákup realizují 

nejčastěji. Nejčastějším místem nákupu se stala lékárna, jelikož tuto odpověď zvolilo 68,98% 

respondentů. 10,96% respondentů dává zase naopak přednost internetu, 8,29% respondentů 

specializovaným prodejnám, 6,68% respondentů supermarketům a zbylých 5,09% 

respondentů upřednostňuje k tomuto nákupu drogerie. 
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Graf 4.19 Výše ceny u doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Myslíte si, že cena za doplňky stravy je:

45,42%

37,79%

16,03%

0,76%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

úměrná vysoká nevím nízká

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.19 je patrné, že téměř polovina respondentů (45,42%) si myslí, že cena  

za doplňky stravy je úměrná. Více než třetina respondentů (37,79%) ovšem označuje cenu 

doplňků stravy za vysokou. 16,03% respondentů se bohužel v této záležitosti ztrácí, jelikož 

zvolila odpověď nevím a zbývajících 0,76% respondentů si dokonce myslí, že je cena těchto 

preparátů nízká. 

 

Graf 4.20 Postoj k reklamě na doplňky stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Jaký máte postoj k reklamě na doplňky stravy?

53,44%

23,47%

23,09%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

žádný, ignoruji ji

negativní, zdá se mi
matoucí

pozitivní, zdá se mi
přínosná 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.20 vyplývá, že postoj respondentů k reklamě na doplňky stravy je převážně 

laxní, jelikož více jak polovina respondentů (53,44%) odpověděla, že k této reklamě 
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nezaujímá žádný postoj, protože ji ignoruje. Další skupina respondentů (23,47%) chová 

k tomuto typu reklamy naopak negativní postoj, jelikož se jim zdá matoucí. Paradoxně téměř 

stejný počet respondentů (23,09%) zaujímá ovšem k této reklamě postoj pozitivní a označuje 

tuto reklamu za přínosnou, a to zejména respondenti věkových kategorií 46-60 let a 61 let  

a více, kde tuto odpověď uvedla polovina z nich. 

 

Graf 4.21 Odhad výnosnosti doplňků stravy 

ZÁKLAD: respondenti, kteří znají pojem doplněk stravy (n = 524) 

Zkuste odhadnout, jaká je v rámci České republiky výše ročního obratu na 
trhu s doplňky stravy:

40,46%

23,86%

18,70%

16,98%
řádově stovky miliónů korun

vůbec netuším

řádově miliardy korun

řádově desítky miliónů korun

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků v grafu 4.21 vyplývá, že podstatná část respondentů (40,46%) se domnívá,  

že v rámci České republiky je výše ročního obratu na trhu s doplňky stravy řádově ve výši 

stovek miliónů korun. 23,86% respondentů se v této záležitosti absolutně neorientuje,  

a proto odpověděla, že vůbec netuší. Pouze 18,70% respondentů správně odhadlo, že výše 

této sumy se pohybuje řádově v miliardách korun. Zbývající počet respondentů (16,98%)  

si dokonce myslí, že se jedná jen o částku v řádech desítek miliónů korun. 
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4.3 Shrnutí hlavních zjištění 

 

 Informovanost o doplňcích stravy 

Z dotazníkového šetření jsme se dozvěděli (viz graf 4.4), že většina respondentů 

(95,62%) ví, co to je doplněk stravy. Pouze nepatrná část respondentů (4,38%) se s tímto 

pojmem nikdy nesetkala, a proto tito respondenti byli pro maximální objektivitu z dalšího 

dotazování vyloučeni.  

Na otázku, k čemu jsou doplňky stravy primárně určeny (viz graf 4.5), podstatná část 

respondentů (76,34%) správně odpověděla, že doplňky stravy jsou primárně určeny 

k doplnění běžné stravy. Zhruba čtvrtina respondentů (22,90%) ovšem uvedla, že jsou tyto 

přípravky určeny k prevenci či léčbě onemocnění – nutno podotknout, že se jednalo zejména 

o věkové kategorie 46-60 let a 61 let a více, kde tuto odpověď zvolila zhruba polovina 

respondentů. Takřka zanedbatelná část respondentů (0,76%) pak na danou otázku odpověděla, 

že neví.  

Respondentům byla také předložena nenáročná otázka, a to zda tvoří doplňky stravy  

a léky dvě samostatné produktové kategorie (viz graf 4.6). Bylo zjištěno, že 9,54% 

respondentů o této skutečnosti pochybuje a 6,30% respondentů dokonce ani tyto produkty 

nerozlišuje. Značná část respondentů (32,82%) je dále přesvědčena také o tom, že na doplňky 

stravy jsou, před uvedením na trh, kladeny stejné nároky jako na léky (viz graf 4.7). Jak jsme 

si ovšem uvedli již dříve, tak rozsah požadavků nezbytných k tomu, aby byl uveden do oběhu 

doplněk stravy, je významně užší než dokumentace nezbytná k registraci léčiva,  

což je pochopitelné, když u doplňků stravy nedochází ani k testování jejich účinnosti. Bylo 

ovšem zjištěno (viz graf 4.8), že majoritní část respondentů (53,05%) je přesvědčena,  

že k ověřování této účinnosti opravdu dochází. Pouze 26,91% respondentů tento názor nesdílí 

a zbylých 20,04% respondentů se ve zmíněné záležitosti ani neorientuje, jelikož jejich 

odpověď zněla nevím.  

Co se týče bezpečnosti užívání doplňků stravy, je patrné (viz graf 4.9), že majoritní část 

respondentů (84,92%) alespoň tuší, že doplňky stravy mohou být i zdraví škodlivé, a to pokud 

jejich konzumací překročíme bezpečnou dávku některých živin. Jak jsme si již dříve zmínili, 

tak při užití nadměrných dávek některých esenciálních živin mohou opravdu nastat 

nepříjemné zdravotní komplikace. Například vysoká dávka vitaminu C (nad 1000 mg) může 

způsobit průjem, větší dávka beta karotenu (nad 50 mg) zežloutnutí kůže či vyšší dávka 

vitaminu E krvácení z nosu. Velmi škodlivé pro naše zdraví je pak zejména předávkování  
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se vitaminem A, vitaminem D, selenem či fluorem. Z dotazníkového šetření je ovšem vidno, 

že 8,78% respondentů si tohoto nebezpečí není vůbec vědoma a 6,30% respondentů  

se bohužel dokonce domnívá, že je tyto přípravky možné konzumovat kdykoliv  

a v jakémkoliv množství. 

Prostřednictvím dotazníku byl zjišťován i fakt, zda jsou respondenti schopni odhadnout, 

jaká je v rámci České republiky výše ročního obratu na trhu s doplňky stravy (viz graf 4.21). 

Pouze 18,70% respondentů správně odhadlo, že se výše této sumy pohybuje řádově 

v miliardách korun. Obchod s doplňky stravy má opravdu značně vzrůstající tendenci  

a pro mnohé zájemce, o jejich výrobu či obchodování s nimi, představuje velkou výzvu  

a ekonomickou příležitost, leč si to laická veřejnost stále neuvědomuje.  

 

 Zájem o doplňky stravy 

Výsledky dotazníkového šetření nám rovněž poskytly informace o tom, zda jsou 

respondenty doplňky stravy užívány a v jaké míře. Bylo zjištěno (viz graf 4.10), že doplňky 

stravy jsou větší polovinou respondentů (51,90%) užívány pouze příležitostně. Zhruba 

čtvrtinová část respondentů (28,63%) doplňky stravy neužívá, zato 19,47% respondentů 

přiznává, že je užívá pravidelně, a to zejména respondenti náležící do věkové kategorie  

46-60 let. Mezi nejužívanější kategorie doplňků stravy (viz graf 4.11) se zařadily vedle 

tradičních vitaminů a minerálů, které obsadily první příčku v oblíbenosti, také přípravky 

podporující imunitu a obranyschopnost, dále pak přípravky v kategorii kůže, vlasy, nehty  

a významný podíl zaujaly také přípravky podporující lepší mozkovou činnost. Naopak 

nejméně užívanými doplňky stravy se staly přípravky náležící do kategorie – dýchací systém. 

V souvislosti s efektivitou užívání doplňků stravy bylo zjištěno (viz graf 4.12),  

že většinová část respondentů (64,97%) přiznává jen částečnou efektivitu jimi užívaných 

přípravků. 22,99% respondentů ovšem zase tvrdí, že se u nich kýžený efekt dostavil v plné 

míře. O tom, zdali se u některých respondentů nejedná spíše o efekt psychologický, je dále 

možné jen polemizovat. Zbývajících 11,50% respondentů o účincích jimi užívaných 

přípravků pochybuje a zanedbatelných 0,54% respondentů dokonce jakýkoliv pozitivní efekt 

z užívání těchto přípravků popírá. 

Také jsme se dozvěděli (viz graf 4.13), jakým faktorem jsou respondenti při výběru 

doplňků stravy ovlivněni nejvíce. Mezi dva faktory s nejvyšší mírou ovlivnění se zařadily – 

doporučení známých a cena. Dále pak následovalo doporučení lékaře, které bylo 

upřednostněno před doporučením lékárníka. Faktory jako výrobce doplňků stravy a informace 
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z knižních zdrojů kupodivu nebyly tak časté. Vliv některého ze zdrojů reklamy uvedlo celkem 

29,41% respondentů. Respondenti pak nejčastěji uváděli konkrétně reklamu v televizi a rádiu. 

Zjištění (viz graf 4.14), že takřka šestina respondentů (16,31%) si příbalovou informaci 

doprovázející přípravek přečte jen velmi zřídka a 2,41% respondentů si ji dokonce nečte 

vůbec, je poněkud zarážející. Navíc bylo prokázáno (viz graf 4.15), že více než čtvrtina 

respondentů (26,2%) užívá některý doplněk stravy denně, a to déle než 1 rok. Z toho 9,89% 

respondentů jich dokonce užívá několik. A když ještě přihlédneme k tomu (viz graf 4.16),  

že většinová část respondentů (79,68%) užívání doplňků stravy se svým lékařem  

ani nekonzultuje, tak nastalou situaci můžeme zhodnotit jako značně znepokojivou, protože 

jak již bylo dříve předesláno, tak doplňky stravy mohou mít také řadu nežádoucích účinků  

či dokonce mohou ovlivnit účinek současně konzumovaných léčiv a toto je třeba si uvědomit.  

V souvislosti s financemi investovanými do nákupu těchto preparátů jsme se dozvěděli 

(viz graf 4.17), že v rámci 1 roku respondenti nejčastěji utratí částku pohybující se v cenovém 

rozmezí 501 - 1 000 korun. Dále pak překvapivě téměř polovina z nich (45,42%) přiznává,  

že cena za doplňky stravy se jim jeví jako úměrná (viz graf 4.19).  

Jako nejčastější místo k nákupu těchto preparátů byla většinou respondentů (68,98%) 

zvolena lékárna (viz graf 4.18). Ovšem 10,96% respondentů dává naopak přednost internetu, 

8,29% respondentů specializovaným prodejnám, 6,68% respondentů supermarketům  

a zbylých 5,09% respondentů upřednostňuje k tomuto nákupu drogerie. Jak již však bylo 

zmíněno, tak právě internet, který zde bohužel zaujímá druhou příčku oblíbenosti,  

je pro realizaci tohoto nákupu nejrizikovější, a to v souvislosti s vyšším výskytem 

nekvalitních doplňků stravy.  

Výsledky šetření nám závěrem ještě poodhalily, jaký je postoj respondentů k reklamě  

na doplňky stravy. Lze konstatovat (viz graf 4.20), že respondenti jsou k této záležitosti 

převážně laxní, jelikož více jak polovina (53,44%) z nich tento typ reklamy ignoruje. 

Zanedbat ovšem nemůžeme ani fakt, že 23,47% respondentů chová k tomuto typu reklamy 

negativní postoj a uvádí, že se jim zdá matoucí. Paradoxně téměř stejný počet respondentů 

(23,09%) naopak zaujímá postoj pozitivní a označuje tuto reklamu za přínosnou, a to zejména 

respondenti věkových kategorií 46-60 let a 61 let a více, kde tuto odpověď uvedla polovina 

z nich.  
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V úvodní části k dotazníkovému šetření byly stanoveny čtyři hypotézy a vzhledem k výše 

realizovanému shrnutí hlavních výsledků můžeme konstatovat, že všechny stanovené 

hypotézy se potvrdily.  

Mimo to, že dotazníkové šetření poskytlo informace v souvislosti s informovaností  

a zájmem o doplňky stravy mezi obyvateli České republiky, tak nám rovněž osvětlilo otázku, 

zda je právní úprava této oblasti v souladu se zjištěným povědomím. Dozvěděli jsme se,  

že zmíněná právní úprava v některých případech bohužel v souladu se zjištěným povědomím 

není, a to zejména v souvislosti s faktem, že majoritní část respondentů (53,05%)  

je přesvědčena o tom, že k ověřování účinnosti doplňků stravy dochází (viz graf 4.8). Zákon 

tuto záležitost ovšem ani neupravuje, natož aby byla skutečně někým realizována. Opomenout 

nelze ani informaci, že takřka třetina respondentů (32,82%) se domnívá, že na doplňky stravy 

jsou před uvedením na trh kladeny stejné nároky jako na léky (viz graf 4.7). Jak jsme si však 

již několikrát uvedli, tak rozsah požadavků nezbytných k tomu, aby byl uveden do oběhu 

doplněk stravy, je významně užší než dokumentace nezbytná k registraci léčiva,  

čehož si ovšem značná část respondentů evidentně není vědoma. Za zmínku stojí také zjištění  

(viz graf 4.5), že si téměř čtvrtina respondentů (22,90%) myslí, že doplňky stravy jsou 

primárně určeny k prevenci či léčbě onemocnění, ač zákon jasně říká, že tyto přípravky pouze 

doplňují běžnou stravu. Dle mého názoru by se povědomí veřejnosti o doplňcích stravy 

radikálně změnilo, kdyby se tyto přípravky již neprodávaly v lékárnách, ale pouze  

ve specializovaných prodejnách, drogeriích a supermarketech. Vždyť už i svým názvem patří 

doplňky stravy mnohem více mezi potraviny, než mezi léčivé přípravky do lékáren. 
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5 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala analýzou právní úpravy a praxe doplňků stravy 

v České republice. Byla učiněna nejen zjištění v souvislosti s nedostatky právní úpravy dané 

oblasti, ale prostřednictvím výsledků dotazníkového šetření, byl čtenář rovněž obeznámen  

s tím, jaká je informovanost a zájem o doplňky stravy mezi obyvateli České republiky. 

Snahou bylo spojit hledisko právní s hlediskem spotřebitelským tak, aby si čtenář mohl  

na řešenou problematiku vytvořit vlastní úsudek, který by byl založen na faktech a nikoliv  

na domněnkách, jak se zde často stává. Informace byly čerpány ze stávající právní úpravy  

v této oblasti a rovněž z odborných publikací a internetových zdrojů na dané téma.  

Z prostudovaného materiálu, různé úrovně a zaměření značného množství zdrojů, bylo 

zjištěno, že právní úprava doplňků stravy je v některých záležitostech bohužel nedostačující, 

zejména pak v oblasti schvalování a uvádění těchto přípravků na český trh. Velmi 

znepokojivou skutečností je zejména to, že doplňky stravy obsahující potravní doplňky 

uvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., lze uvést na trh bez jakéhokoliv předchozího odborného 

posouzení. Žadatel musí pouze před jejich uvedením na trh zaslat prostřednictvím 

notifikačního formuláře text etikety a seznam zdravotních tvrzení používaných na obalu  

a v reklamě na MZ. Nikdo tak nezkoumá, zda je předložené složení přípravku pravdivé  

či nikoliv, což je opravdu zarážející. Fakt, že k ověřování účinnosti u těchto přípravků  

ani nedochází, bezpečnost je pouze deklarována a neexistují zde žádné kontrolní mechanismy, 

které by sledovaly dlouhodobou bezpečnost těchto preparátů na českém trhu, je tedy opravdu 

alarmující. Bylo by proto vhodné značně zpřísnit kontrolní mechanismy v této oblasti,  

aby i nadále nedocházelo v některých případech až k hazardu s lidským zdravím. Doplňky 

stravy obsahující potravní doplňky uvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb., by měly být 

podrobeny stejné schvalovací proceduře, která je aktuálně platná pro doplňky stravy 

obsahující potravní doplňky neuvedené ve vyhlášce č. 225/2008 Sb. Obě skupiny doplňků 

stravy by tak před uvedením na trh musely získat souhlas MZ, který je vydáván na základě 

odborného stanoviska SZÚ, a to dle podkladů od výrobce, chemického a mikrobiologického 

vyšetření a textu české etikety. Pokud by byla navíc monitorována i dlouhodobá bezpečnost 

těchto preparátů ze strany SZPI, počet nekvalitních doplňků stravy by se na českém trhu 

zajisté rapidně snížil. 

Ohledně reklamy na doplňky stravy byla odhalena skutečnost, že i když je právní úprava 

této oblasti bez větších nedostatků, tak motivace lidí pro zlepšení zdravotního stavu  



 57 

je bohužel stále zneužívána, ač by to tak za daných okolností být nemělo. Opravdu by bylo 

vhodné, aby dozorové orgány, působící v této oblasti, plnily svou funkci důsledněji. 

Mimo to, že výsledky dotazníkového šetření poskytly informace v souvislosti  

s informovaností a zájmem o doplňky stravy mezi obyvateli České republiky, tak nám rovněž 

osvětlily otázku, zda je právní úprava této oblasti v souladu se zjištěným povědomím. 

Dozvěděli jsme se, že zmíněná právní úprava v některých případech bohužel v souladu  

se zjištěným povědomím není, a to zejména v souvislosti s faktem, že majoritní část 

respondentů je přesvědčena o tom, že k ověřování účinnosti doplňků stravy dochází. Zákon 

ovšem tuto záležitost ani neupravuje, natož aby byla skutečně někým realizována. Povědomí 

veřejnosti o doplňcích stravy by se zajisté radikálně změnilo, kdyby se tyto přípravky již 

neprodávaly v lékárnách, ale pouze ve specializovaných prodejnách, drogeriích  

a supermarketech. Vždyť už i svým názvem patří doplňky stravy mnohem více  

mezi potraviny, než mezi léčivé přípravky do lékáren. 

Závěrem lze pouze doporučit zvýšení zájmu příslušných orgánů o tuto oblast,  

jelikož by to bezpochyby přispělo ke zlepšení informovanosti české populace a tím i jejího 

zdraví. 
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Seznam zkratek 

 

Vyhláška č. 225/2008 Sb. Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění 

pozdějších předpisů. 

DDD doporučená denní dávka 

MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR 

SZÚ Státní zdravotní ústav 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

ČASP Česká asociace pro speciální potraviny 

FZV Fórum zdravé výživy 

SPV Společnost pro výživu 

SČS Sdružení českých spotřebitelů 

SOS Sdružení obrany spotřebitelů 

RekZ Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně  

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nařízení č. 1924/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o údajích 

týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty  

a vlivu na zdraví, v platném znění. 

RRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

RPR Rada pro reklamu 

Kodex Kodex reklamy RPR 
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