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40/1995 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 9. února 1995 

 
o regulaci reklamy a o zm�n� a dopln�ní zákona �. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 
Zm�na: 258/2000 Sb. 
Zm�na: 231/2001 Sb. 
Zm�na: 256/2001 Sb. 
Zm�na: 138/2002 Sb. 
Zm�na: 320/2002 Sb. 
Zm�na: 217/2004 Sb. 
Zm�na: 326/2004 Sb. 
Zm�na: 132/2003 Sb. 
Zm�na: 480/2004 Sb. 
Zm�na: 384/2005 Sb. 
Zm�na: 444/2005 Sb. 
Zm�na: 132/2003 Sb. (�ást) 
  
 Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské republiky: 
 

�l.I 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 1 

  
 (1) Reklamou se rozumí oznámení, p�edvedení �i jiná prezentace ší�ené zejména 
komunika�ními médii, mající za cíl podporu podnikatelské �innosti, zejména podporu spot�eby nebo 
prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazk�, 
podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, 1) pokud není dále stanoveno jinak. 
  
 (2) Komunika�ními médii, kterými je reklama ší�ena, se rozumí prost�edky umož�ující 
p�enášení reklamy, zejména periodický tisk 2) a neperiodické publikace, 3) rozhlasové a televizní 
vysílání, audiovizuální produkce, 4) po�íta�ové sít�, nosi�e audiovizuálních d�l, plakáty a letáky. 
  
 (3) Sponzorováním se rozumí p�ísp�vek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej 
zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická 
osoba, která takový p�ísp�vek k tomuto ú�elu poskytne. 
  
 (4) Zadavatelem reklamy (dále jen "zadavatel") je pro ú�ely tohoto zákona právnická nebo 
fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu. 
  
 (5) Zpracovatelem reklamy (dále jen "zpracovatel") je pro ú�ely tohoto zákona právnická nebo 
fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu. 
  
 (6) Ši�itelem reklamy (dále jen "ši�itel") je pro ú�ely tohoto zákona právnická nebo fyzická 
osoba, která reklamu ve�ejn� ší�í. 
  
 (7) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále stanoveno jinak. 
  

§ 2 
  
 (1) Zakazuje se 
  



a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkon� �i hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo ší�ení je v 
rozporu s právními p�edpisy, 
  
b) reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro ú�ely tohoto zákona rozumí 
reklama, která by m�la vliv na podv�domí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba v�dom� vnímala, 
  
c) reklama klamavá, 5) 
  
d) reklama skrytá. Takovou reklamou se pro ú�ely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné 
rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama ozna�ena, 
  
e) ší�ení nevyžádané reklamy, pokud vede k výdaj�m adresáta nebo pokud adresáta obt�žuje; na 
ší�ení reklamy elektronickými prost�edky a jeho omezení se vztahuje zvláštní právní p�edpis, 5a) za 
reklamu, která obt�žuje, se považuje reklama sm��ující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že 
adresát dal p�edem jasn� a srozumiteln� najevo, že si nep�eje, aby v��i n�mu byla nevyžádaná 
reklama ší�ena, 
  
f) reklama ší�ená na ve�ejn� p�ístupných místech mimo provozovnu jiným zp�sobem než 
prost�ednictvím reklamního nebo propaga�ního za�ízení z�ízeného podle zvláštního právního p�edpisu 
5b) , stanoví-li tak obec svým na�ízením vydaným v p�enesené p�sobnosti 5c) , v rozsahu uvedeném 
v odstavci 6. 
  
 (2) Srovnávací reklama 6) je p�ípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním 
právním p�edpisem. 7) 
  
 (3) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv 
diskriminaci z d�vod� rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní 
cít�ní, ohrožovat obecn� nep�ijatelným zp�sobem mravnost, snižovat lidskou d�stojnost, obsahovat 
prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické 
p�esv�d�ení. 
  
 (4) Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpe�nost osob 
nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prost�edí. 
  
 (5) Reklama ší�ená spole�n� s jiným sd�lením musí být z�eteln� rozlišitelná a vhodným 
zp�sobem odd�lena od ostatního sd�lení. 
  
 (6) Obec v na�ízení vydaném podle odstavce 1 písm. f) stanoví 
  
a) ve�ejn� p�ístupná místa, na nichž je reklama podle odstavce 1 písm. f) zakázána, 
  
b) dobu, v níž je reklama podle odstavce 1 písm. f) zakázána, 
  
c) druhy komunika�ních médií, kterými nesmí být reklama podle odstavce 1 písm. f) ší�ena, pop�ípad� 
též 
  
d) akce, na n�ž se zákaz ší�ení reklamy nevztahuje. 
  

§ 2a 
  
 Srovnávací reklama na lé�ivé p�ípravky ur�ené k podávání lidem (dále jen "humánní lé�ivé 
p�ípravky"), zdravotnické prost�edky 8) nebo zdravotní pé�i je p�i spln�ní podmínek stanovených 
zvláštním právním p�edpisem 7) p�ípustná, je-li zam��ena na osoby oprávn�né tyto lé�ivé p�ípravky 
nebo zdravotnické prost�edky p�edepisovat nebo vydávat 9) anebo tuto zdravotní pé�i poskytovat 
(dále jen "odborníci"). 
  

§ 2b 
Reklama uvád�jící zvláštní nabídku 

 



 Reklama uvád�jící zvláštní nabídku musí jasn� a jednozna�n� uvád�t datum, ke kterému 
nabídka kon�í, p�ípadn� musí uvést údaj o tom, že zvláštní nabídka platí až do vy�erpání zásob 
nabízeného zboží. Jestliže zvláštní nabídka neza�ala ješt� p�sobit, musí být v reklam� také uvedeno 
datum za�átku období, b�hem kterého zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky budou platit. 
  

§ 2c 
  
 Reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let,  
a) podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, 
  
b) doporu�ovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo d�v��ivosti, 
  
c) nabádat, aby p�emlouvaly své rodi�e nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobk� 
nebo služeb, 
  
d) využívat jejich zvláštní d�v�ry v��i jejich rodi��m nebo zákonným zástupc�m nebo jiným osobám, 
  
e) nevhodným zp�sobem je ukazovat v nebezpe�ných situacích. 

  
§ 3 

Tabákové výrobky 
 
 (1) Reklama na tabákové výrobky 10) a rovn�ž sponzorování, jehož ú�elem nebo p�ímým �i 
nep�ímým ú�inkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále stanoveno jinak. 
  
 (2) Za reklamu na tabákové výrobky se pro ú�ely tohoto zákona považuje také  
a) distribuce tabákových výrobk� zdarma, jejímž ú�elem nebo p�ímým �i nep�ímým ú�inkem je 
propagace tabákového výrobku, 
  
b) reklama, která se nezmi�uje p�ímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné známky, 1) 
emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud dále není stanoveno jinak. 
  
 (3) Za reklamu na tabákové výrobky se nepovažuje užití ochranné známky 1) tabákového 
výrobku registrované nebo užívané pro tabákové nebo jiné výrobky nebo služby p�ed ú�inností tohoto 
zákona na reklamu jiných než tabákových výrobk� nebo služeb. P�itom zp�sob, jakým je informace o 
výrobku nebo služb� ší�ena, musí být z�eteln� odlišen od zp�sobu ší�ení informace o tabákovém 
výrobku. 
  
 (4) Zákaz reklamy podle odstavce 1 se nevztahuje na 
  
a) oznámení ur�ená výlu�n� profesionál�m v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, 
  
b) reklamu na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobk� nebo ve 
výkladní sk�íni a na p�im��ené ozna�ení t�chto prodejen, 
  
c) reklamu na tabákové výrobky v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje široký 
sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umíst�nou v té �ásti provozovny, která je ur�ena k 
prodeji tabákových výrobk�, 
  
d) zrušen 
  
e) prodej publikací obsahujících reklamu na tabákové výrobky, které jsou publikované a tišt�né v 
t�etích zemích, pokud nejsou p�edevším ur�eny pro trh v �eské republice. 
  
 (5) Reklama na tabákové výrobky podle odstavce 4 písm. a) až d) musí obsahovat z�etelné 
varování tohoto zn�ní: "Ministerstvo zdravotnictví varuje: kou�ení zp�sobuje rakovinu", a to v rozsahu 
nejmén� 20 % reklamního sd�lení. U písemné reklamy musí být text varování uveden na bílém 
podkladu uspo�ádaném podél spodního okraje reklamní plochy v rozsahu nejmén� 20 % této plochy. 
Text musí být vytišt�n �erným velkým tu�ným písmem tak, aby dosáhl celkovou výšku nejmén� 80 % 



výšky bílého podkladu. Reklama ší�ená audiovizuálním zp�sobem musí obsahovat titulky s varováním 
podle v�t první a druhé. 
  
 (6) Reklama na tabákové výrobky podle odstavce 4 písm. a) až d) nesmí  
a) být zam��ena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením t�chto osob nebo užitím prvk�, 
prost�edk� nebo akcí, které takové osoby p�evážn� oslovují, 
  
b) nabádat ke kou�ení slovy nebo nap�íklad tím, že zobrazuje scény s otev�enými krabi�kami cigaret 
nebo scény, kde lidé kou�í nebo drží cigarety, balí�ky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo 
ku�ácké pot�eby. 
  
 (7) V reklam� podle odstavce 4 se zakazuje bezplatné dodávání vzork� tabákových výrobk� 
široké ve�ejnosti, mající za cíl propagaci tabákového výrobku. 
  

§ 4 
Alkoholické nápoje 

 
 Reklama na alkoholické nápoje 12) nesmí  
a) nabádat k nest�ídmému užívání alkoholických nápoj� anebo záporn� �i ironicky hodnotit abstinenci 
nebo zdrženlivost, 
  
b) být zam��ena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let 
vyhlížejí, zobrazovat p�i spot�eb� alkoholických nápoj� nebo nesmí využívat prvky, prost�edky nebo 
akce, které osoby mladší 18 let oslovují, 
  
c) spojovat spot�ebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s �ízením vozidla, 
  
d) vytvá�et dojem, že spot�eba alkoholu p�ispívá ke spole�enskému nebo sexuálnímu úsp�chu, 
  
e) tvrdit, že alkohol v nápoji má lé�ebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklid�ující ú�inek anebo že 
je prost�edkem �ešení osobních problém�, 
  
f) zd�raz�ovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje. 
  

§ 5 
Humánní lé�ivé p�ípravky 

 
 (1) Za reklamu na humánní lé�ivé p�ípravky se považují také všechny informace, 
p�esv�d�ování nebo pobídky ur�ené k podpo�e p�edepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo 
spot�eby humánních lé�ivých p�ípravk�. Dále se za reklamu považují  
a) návšt�vy obchodních zástupc� s humánními lé�ivými p�ípravky u osob oprávn�ných je 
p�edepisovat, dodávat nebo vydávat, 
  
b) dodávání vzork� humánních lé�ivých p�ípravk�, 
  
c) podpora p�edepisování, výdeje a prodeje humánních lé�ivých p�ípravk� pomocí daru, spot�ebitelské 
sout�že a nabídkou nebo p�íslibem jakéhokoli prosp�chu nebo finan�ní �i v�cné odm�ny, 
  
d) sponzorování setkání navšt�vovaných odborníky, 
  
e) sponzorování v�deckých kongres� s ú�astí odborník� a úhrada náklad� na cestovné a ubytování 
souvisejících s jejich ú�astí. 
  
 (2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na  
a) ozna�ování humánních lé�ivých p�ípravk� a na p�íbalové informace podle zvláštních právních 
p�edpis�, 13) 
  
b) korespondenci nutnou k zodpov�zení specifických dotaz� na konkrétní humánní lé�ivý p�ípravek a 
p�ípadné doprovodné materiály nereklamní povahy, 
  



c) prodejní katalogy a ceníky, pokud neobsahují popis vlastností humánních lé�ivých p�ípravk�, dále 
na oznámení, upozorn�ní a poskytnutí informací, týkajících se nap�íklad zm�n balení, varování p�ed 
nežádoucími ú�inky humánního lé�ivého p�ípravku, 
  
d) údaje o lidském zdraví nebo onemocn�ních, pokud neobsahují žádný odkaz, a to ani nep�ímý, na 
humánní lé�ivý p�ípravek. 
  
 (3) P�edm�tem reklamy m�že být pouze humánní lé�ivý p�ípravek registrovaný podle 
zvláštního právního p�edpisu. 14) 
  
 (4) Jakékoliv informace obsažené v reklam� na humánní lé�ivý p�ípravek musí odpovídat 
údaj�m uvedeným v souhrnu údaj� 15) tohoto p�ípravku. 
  
 (5) Reklama na humánní lé�ivý p�ípravek musí podporovat jeho racionální používání 
objektivním p�edstavením tohoto p�ípravku bez p�ehán�ní jeho vlastností. 
  

§ 5a 
Reklama na humánní lé�ivé p�ípravky zam��ená na širokou ve�ejnost 

 
 (1) P�edm�tem reklamy ur�ené široké ve�ejnosti mohou být humánní lé�ivé p�ípravky, které 
jsou podle svého složení a ú�elu uzp�sobeny a koncipovány tak, že mohou být použity bez stanovení 
diagnózy, p�edpisu nebo lé�ení praktickým léka�em, pop�ípad� na radu lékárníka. 
  
 (2) P�edm�tem reklamy zam��ené na širokou ve�ejnost nesmí být  
a) humánní lé�ivé p�ípravky, jejichž výdej je vázán pouze na léka�ský p�edpis, 
  
b) humánní lé�ivé p�ípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky, 16) 
  
c) humánní lé�ivé p�ípravky, u nichž nebyla ú�innost v rámci registra�ního �ízení posuzována. 
  
 (3) Reklama zam��ená na širokou ve�ejnost nesmí obsahovat zmínky o indikacích závažných 
onemocn�ní; za taková onemocn�ní se považují tuberkulóza, pohlavn� p�enosné choroby, jiná 
závažná infek�ní onemocn�ní, rakovina a jiná nádorová onemocn�ní, chronická nespavost, cukrovka 
a jiná metabolická onemocn�ní; ustanovení odstavce 2 písm. a) a b) a ustanovení tohoto odstavce se 
nevztahují na vakcina�ní akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. 
  
 (4) Zakazuje se poskytování vzork� humánních lé�ivých p�ípravk� široké ve�ejnosti. 
  
 (5) Reklama zam��ená na širokou ve�ejnost musí  
a) být formulována tak, aby bylo z�ejmé, že výrobek je humánním lé�ivým p�ípravkem, 
  
b) obsahovat název humánního lé�ivého p�ípravku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud 
humánní lé�ivý p�ípravek obsahuje jen jednu lé�ivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný 
název, 
  
c) obsahovat informace nezbytné pro správné použití humánního lé�ivého p�ípravku, 
  
d) obsahovat z�etelnou, v p�ípad� tišt�né reklamy dob�e �itelnou, výzvu k pe�livému pro�tení 
p�íbalové informace. 
  
 (6) Reklama zam��ená na širokou ve�ejnost nesmí  
a) vyvolávat dojem, že porada s léka�em, léka�ský zákrok nebo lé�ba nejsou pot�ebné, zvlášt� 
nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou lé�by na dálku, 
  
b) nazna�ovat, že ú�inky podávání humánního lé�ivého p�ípravku jsou zaru�ené, nejsou spojeny s 
nežádoucími ú�inky nebo jsou lepší �i rovnocenné ú�ink�m jiné lé�by nebo jiného humánního 
lé�ivého p�ípravku, 
  
c) nazna�ovat, že používáním humánního lé�ivého p�ípravku se zlepší zdraví toho, kdo jej užívá, 
  



d) nazna�ovat, že nepoužitím humánního lé�ivého p�ípravku m�že být nep�ízniv� ovlivn�n zdravotní 
stav osob, s výjimkou vakcina�ních akcí schválených Ministerstvem zdravotnictví, 
  
e) být zam��ena výhradn� na osoby mladší 15 let, 
  
f) doporu�ovat humánní lé�ivý p�ípravek s odvoláním na doporu�ení v�dc�, zdravotnických odborník� 
nebo osob, které jimi nejsou, ale za odborníky se vydávají nebo je p�edstavují (nap�íklad herci) a které 
by díky svému skute�nému nebo p�edpokládanému spole�enskému postavení mohly podpo�it 
spot�ebu lék�, 
  
g) nazna�ovat, že humánní lé�ivý p�ípravek je potravinou nebo kosmetickým p�ípravkem nebo jiným 
spot�ebním zbožím, 
  
h) nazna�ovat, že bezpe�nost �i ú�innost humánního lé�ivého p�ípravku je zaru�ena pouze tím, že je 
p�írodního p�vodu, 
  
i) popisem nebo podrobným vylí�ením konkrétního pr�b�hu ur�itého p�ípadu vést k možnému 
chybnému stanovení vlastní diagnózy, 
  
j) poukazovat nevhodným, p�ehnaným nebo zavád�jícím zp�sobem na možnost uzdravení, 
  
k) používat nevhodným, p�ehnaným nebo zavád�jícím zp�sobem vyobrazení zm�n na lidském t�le 
zp�sobených nemocí �i úrazem nebo p�sobení humánního lé�ivého p�ípravku na lidské t�lo nebo 
jeho �ásti, 
  
l) uvád�t, že humánní lé�ivý p�ípravek je registrován. 
  
 (7) Reklama m�že obsahovat pouze název humánního lé�ivého p�ípravku v p�ípad�, že se 
jedná výhradn� o p�ipomínku takového p�ípravku. 
  

§ 5b 
Reklama na humánní lé�ivé p�ípravky zam��ená na odborníky 

 
 (1) Reklama na humánní lé�ivé p�ípravky zam��ená na odborníky m�že být ší�ena pouze 
prost�ednictvím komunika�ních prost�edk� ur�ených p�evážn� pro tyto odborníky (nap�íklad 
odborných neperiodických publikací, odborného periodického tisku, odborných audiovizuálních 
po�ad�). 
  
 (2) Reklama podle odstavce 1 musí obsahovat  
a) p�esné, aktuální, prokazatelné a dostate�n� úplné údaje umož�ující odborník�m vytvo�it si vlastní 
názor o terapeutické hodnot� humánního lé�ivého p�ípravku. Údaje p�evzaté z odborných publikací 
nebo z odborného tisku musí být p�esn� reprodukovány a musí být uveden jejich zdroj, 
  
b) základní informace podle schváleného souhrnu údaj� o p�ípravku, v�etn� data schválení nebo 
poslední revize, 
  
c) informaci o zp�sobu výdeje humánního lé�ivého p�ípravku podle rozhodnutí o registraci, 
  
d) informaci o zp�sobu hrazení z prost�edk� ve�ejného zdravotního pojišt�ní. 
  
 (3) Obchodní zástupce 17) musí p�i každé návšt�v� provedené za ú�elem reklamy humánního 
lé�ivého p�ípravku p�edat navštívenému odborníkovi souhrn údaj� o každém humánním lé�ivém 
p�ípravku, který je p�edm�tem reklamy, a informaci o zp�sobu hrazení t�chto humánních lé�ivých 
p�ípravk�. 
  
 (4) V souvislosti s reklamou na humánní lé�ivé p�ípravky zam��enou na odborníky se 
zakazuje jim nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prosp�ch, ledaže jsou nepatrné hodnoty 
a mají vztah k jimi vykonávané odborné �innosti. 
  



 (5) Rozsah bezplatn� poskytovaného pohošt�ní p�i podpo�e prodeje musí být p�im��ený, s 
ohledem na hlavní ú�el setkání vedlejší, a nesmí být rozší�en na jiné osoby než odborníky. V takovém 
p�ípad� se na n� nevztahuje zákaz podle odstavce 4. 
  
 (6) Odborníci nesmí v souvislosti s reklamou humánních lé�ivých p�ípravk� vyžadovat ani 
p�ijímat výhody zakázané podle odstavce 4 nebo které jsou v rozporu s odstavcem 5. 
  
 (7) Vzorky humánních lé�ivých p�ípravk� mohou být poskytnuty pouze osobám oprávn�ným je 
p�edepisovat nebo vydávat, a to v omezeném množství nejmenšího registrovaného balení dostupného 
na trhu s nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek". P�ípravky obsahující omamné a 
psychotropní látky 16) se nesmí poskytovat. Vzorky humánních lé�ivých p�ípravk� lze poskytovat 
pouze na písemnou žádost osoby oprávn�né je p�edepisovat a vydávat, která je podepsaná a je na ní 
datum vystavení. 
  
 (8) Reklama podle odstavce 1 m�že obsahovat pouze název humánního lé�ivého p�ípravku v 
p�ípad�, že se jedná výhradn� o p�ipomínku takového p�ípravku. 
  

§ 5c 
Zdravotnické prost�edky 

 
 (1) Za reklamu na zdravotnické prost�edky 8) se považují také všechny informace, 
p�esv�d�ování nebo pobídky ur�ené k podpo�e p�edepisování, distribuce, prodeje nebo výdeje 
zdravotnických prost�edk�. Dále se za reklamu považují  
a) návšt�vy obchodních zástupc� za ú�elem reklamy na zdravotnické prost�edky u osob oprávn�ných 
p�edepisovat, distribuovat, vydávat nebo prodávat zdravotnické prost�edky, 
  
b) poskytování vzork� zdravotnických prost�edk�, 
  
c) podpora p�edepisování, výdeje nebo prodeje zdravotnických prost�edk� pomocí dar�, sout�ží, 
nabídkou nebo p�íslibem jakéhokoliv prosp�chu nebo finan�ní �i v�cné odm�ny pro osoby oprávn�né 
p�edepisovat, distribuovat, vydávat nebo prodávat zdravotnické prost�edky, 
  
d) sponzorování setkání navšt�vovaných osobami oprávn�nými p�edepisovat, distribuovat, vydávat 
nebo prodávat zdravotnické prost�edky, 
  
e) sponzorování v�deckých kongres� s ú�astí osob oprávn�ných p�edepisovat, distribuovat, vydávat 
nebo prodávat zdravotnické prost�edky, a také hrazení s jejich ú�astí souvisejících náklad� na 
cestovné a ubytování. 
  
 (2) P�edm�tem reklamy m�že být pouze zdravotnický prost�edek, který spl�uje požadavky pro 
uvedení na trh podle zvláštního právního p�edpisu. 18) Zadavatelem reklamy na zdravotnický 
prost�edek m�že být pouze výrobce nebo dovozce konkrétního zdravotnického prost�edku. 
  
 (3) Reklama na zdravotnický prost�edek musí obsahovat  
a) informaci, ze které je z�ejmé, že výrobek je zdravotnickým prost�edkem, 
  
b) název a ozna�ení zdravotnického prost�edku v souladu s názvem a ozna�ením v prohlášení o 
shod� 19) vydaným k tomuto zdravotnickému prost�edku, 
  
c) ur�ený ú�el použití zdravotnického prost�edku, který je v souladu s ur�eným ú�elem použití 
uvedeným v návodu k použití 19) zdravotnického prost�edku. 
  
 (4) Sou�ástí sponzorování televizních a rozhlasových po�ad� právnickými nebo fyzickými 
osobami, jejichž �innost zahrnuje výrobu, distribuci, výdej nebo prodej zdravotnických prost�edk�, 
m�že být propagace obchodní firmy, názvu nebo jména a p�íjmení nebo symbolu této osoby, ale 
nesmí být propagace ur�itého zdravotnického prost�edku, jehož výdej je vázán pouze na p�edepsání 
léka�em nebo který je hrazen pln� nebo do ur�ité výše z prost�edk� ve�ejného zdravotního pojišt�ní. 
20) 
  



 (5) Pokud je pro ú�ely p�edvedení zdravotnického prost�edku použit zdravotnický prost�edek, 
který neodpovídá zvláštnímu právnímu p�edpisu, 18) musí být tento zdravotnický prost�edek viditeln� 
ozna�en tak, aby bylo z�ejmé, že nebude uveden na trh, nap�íklad nápisem "Neprodejný vzorek". 
  
 (6) P�edm�tem reklamy ur�ené široké ve�ejnosti nemohou být zdravotnické prost�edky,  
a) jejichž výdej je vázán na p�edepsání léka�em, 
  
b) které mohou být dodávány pouze zdravotnickým za�ízením, za�ízením sociální pé�e, pop�ípad� 
zdravotnickým pracovník�m, 21) 
  
c) jejichž aplikaci mohou uživatelé provád�t pouze ve spojitosti s lé�bou nebo kontrolou provád�nou 
léka�em. 
  
 (7) Reklama na zdravotnické prost�edky ur�ená široké ve�ejnosti musí obsahovat z�etelnou, v 
p�ípad� tišt�né reklamy dob�e �itelnou výzvu k pe�livému pro�tení návodu k použití a p�ípadné 
konzultaci s odborníkem. 
  
 (8) Reklama na zdravotnické prost�edky ur�ená široké ve�ejnosti nesmí  
a) vyvolávat dojem, že pouhým použitím zdravotnického prost�edku lze ovlivnit zdravotní stav, a z 
tohoto d�vodu není t�eba odborné léka�ské pé�e, 
  
b) vyvolávat dojem, že p�i používání zdravotnického prost�edku v souladu s jeho ur�eným ú�elem 
použití nem�že dojít k výskytu žádných vedlejších ú�ink�, 
  
c) být zam��ena výhradn� nebo p�evážn� na osoby mladší 15 let, 
  
d) p�isuzovat zdravotnickému prost�edku ú�inky, které nejsou prokazatelné, 
  
e) nazna�ovat, že ú�inek zdravotnického prost�edku se vyrovná ú�inku jiného zdravotnického 
prost�edku nebo jej p�evyšuje, 
  
f) popisem nebo podrobným vylí�ením konkrétního p�ípadu vést k možnému chybnému stanovení 
vlastní diagnózy. 
  
 (9) Reklama na zdravotnické prost�edky zam��ená na osoby oprávn�né p�edepisovat, 
distribuovat, vydávat nebo prodávat zdravotnické prost�edky m�že být ší�ena pouze prost�ednictvím 
komunika�ních prost�edk� ur�ených p�evážn� pro tyto osoby (nap�íklad odborných neperiodických 
publikací, odborného periodického tisku, odborných audiovizuálních po�ad�) a musí obsahovat 
dostate�né, doložitelné a objektivní údaje, které umožní osobám oprávn�ným p�edepisovat, 
distribuovat, vydávat nebo prodávat zdravotnické prost�edky, vytvo�it si vlastní názor na terapeutický 
p�ínos konkrétního zdravotnického prost�edku. 
  

Potraviny a kojenecká výživa 
 

§ 5d 
  
 Reklama na potraviny 22) nesmí uvád�t v omyl zejména  
a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, p�vod nebo 
vznik a zp�sob zpracování nebo výroby, 
  
b) pokud jde o p�isuzování ú�ink� nebo vlastností, které potravina nevykazuje, 
  
c) vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skute�nosti tyto 
vlastnosti mají všechny podobné potraviny, 
  
d) tím, že p�isuzuje potravin� schopnost p�edcházet, ošet�ovat nebo lé�it lidské choroby nebo na 
takové schopnosti odkazovat; to neplatí pro minerální vody a pro potraviny ur�ené podle zvláštních 
právních p�edpis� 23) pro zvláštní výživu. 
  

§ 5e 



  
 (1) Reklama na po�áte�ní kojeneckou výživu 24) musí obsahovat pouze v�decké a v�cn� 
správné údaje, m�že být uvád�na pouze v publikacích zam��ených na pé�i o kojence a ve v�deckých 
publikacích a nesmí vést k záv�ru, že po�áte�ní kojenecká výživa je rovnocenná mate�skému mléku 
nebo je lepší. 
  
 (2) V prodejnách je zakázána reklama, která je zp�sobilá podn�covat širokou ve�ejnost ke 
koupi po�áte�ní kojenecké výživy, zejména rozdáváním vzork�, zvláštním zp�sobem vystavení, 
poukazem na slevu nebo zvláštní výhodou. 
  
 (3) Výrobc�m a prodejc�m po�áte�ní kojenecké výživy se zakazuje p�edávat na ve�ejnosti 
bezplatn� nebo se slevou výrobky, vzorky nebo dary na podporu prodeje. Zákaz podle v�ty první se 
vztahuje i na p�edávání výrobk� se slevou, vzork� nebo jiných propaga�ních dárk� t�hotným ženám, 
matkám a �len�m jejich rodin na ve�ejnosti; zákaz podle v�ty první se nevztahuje na dary nebo 
poskytnutí se slevou zdravotnickým, charitativním nebo humanitárním institucím pro jejich interní 
použití nebo pro distribuci vn� t�chto institucí a organizací. 
  

§ 5f 
  
 (1) Reklama na po�áte�ní a pokra�ovací 25) kojeneckou výživu  
a) musí obsahovat pot�ebné informace o správném užití výrobku a nesmí p�sobit proti kojení, 
  
b) nesmí obsahovat pojem jako "humanizované" nebo "maternizované" nebo podobný výraz, 
vyvolávající dojem, že se pln� nahrazuje p�irozené kojení. 
  
 (2) Reklama na po�áte�ní kojeneckou výživu  
a) musí obsahovat z�etelný text: "D�ležité upozorn�ní" poukazující na p�ednost kojení a doporu�ující, 
aby výrobek byl užíván jen na radu nezávislých odborník� z oboru medicíny, výživy nebo lé�iv nebo 
jiných osob profesionáln� se zabývajících pé�í o kojence a malé d�ti, 
  
b) nesmí obsahovat vyobrazení kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo idealizovat 
náhradu mate�ského mléka. M�že však obsahovat grafické znázorn�ní pro snadnou identifikaci 
výrobku a pro ilustraci zp�sobu p�ípravy. 
  
 (3) Reklama na po�áte�ní a pokra�ovací kojeneckou výživu, zam��ená na t�hotné ženy a 
matky malých d�tí, musí vždy obsahovat jednozna�né informace uvedené ve zvláštních právních 
p�edpisech. 26) 
  

§ 5g 
P�ípravky na ochranu rostlin 

 
 (1) P�edm�tem reklamy zam��ené na širokou ve�ejnost mohou být pouze registrované 
p�ípravky na ochranu rostlin nebo dovážené soub�žné p�ípravky podle zvláštního právního p�edpisu. 
26a) 
  
 (2) P�ípravky na ochranu rostlin nesm�jí být presentovány v rozporu s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci. 
  

§ 6 
St�elné zbran� a st�elivo 

 
 Reklama na st�elné zbran� a st�elivo 27) m�že být ší�ena jen  
a) odborník�m a podnikatel�m v oblasti výroby a prodeje st�elných zbraní a st�eliva, 
  
b) v prostorách, v nichž se st�elné zbran� nebo st�elivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje 
nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky st�elných zbraní a st�eliva, 
  
c) v odborných publikacích a periodickém tisku 2) zam��ených obecn� na problematiku st�elných 
zbraní a st�eliva a v dalších tišt�ných materiálech ur�ených pro prodejce a držitele st�elných zbraní a 
st�eliva. 



  
§ 6a 

  
 (1) Reklama poskytování poh�ebních služeb, provád�ní balzamace a konzervace, 
provozování krematoria a provozování ve�ejného poh�ebišt� (dále jen "�innosti v poh�ebnictví") m�že 
obsahovat pouze následující údaje:  
a) název obchodní firmy nebo jméno, p�íjmení nebo název provozovatele �inností v poh�ebnictví, 
  
b) vymezení p�edm�tu �inností v poh�ebnictví, pop�ípad� dalších navazujících poskytovaných služeb, 
  
c) adresu pracovišt� ur�eného pro styk se zákazníky, 
  
d) telefonní a faxové �íslo, adresu elektronické pošty nebo internetovou adresu, 
  
e) provozní dobu pro ve�ejnost, 
  
f) firemní logo nebo jiný grafický motiv. 
  
 (2) Reklama �inností v poh�ebnictví nesmí být  
a) užita v prostorách zdravotnického za�ízení nebo ústavu sociální pé�e, 
  
b) doru�ována prost�ednictvím dopis�, leták�, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou. 
  
 (3) V souvislosti s oznamováním úmrtí nelze uplat�ovat jakékoli formy reklamy. 
  

§ 6b 
  
 (1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho 
vlastní pot�ebu. Pokud byla reklama zpracována pro pot�eby jiné právnické nebo fyzické osoby, 
odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a zadavatel spole�n� a nerozdíln�, není-li dále 
stanoveno jinak. 
  
 (2) Ši�itel odpovídá za zp�sob ší�ení reklamy podle tohoto zákona. Ši�itel je povinen oznámit 
osob�, která prokáže oprávn�ný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. 
  
 (3) Zadavatel se zprostí odpov�dnosti za obsah ší�ené reklamy, který je v rozporu se 
zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel p�i jejím zpracování jeho pokyny, a v d�sledku toho je 
obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nem�že zprostit odpov�dnosti za obsah 
ší�ené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost 
není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí. 
  
 (4) P�íjemce p�ísp�vku podle § 1 odst. 3 odpovídá za jeho využití v souladu s tímto zákonem. 
  

Dozor nad dodržováním zákona 
 

§ 7 
  
 Orgánem p�íslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán 
dozoru"), je 
  
a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 28) pro reklamu ší�enou v rozhlasovém a televizním 
vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání, 
  
b) Státní ústav pro kontrolu lé�iv 29) pro reklamu na humánní lé�ivé p�ípravky a sponzorování v této 
oblasti, s výjimkou p�sobnosti podle písmena a), 
  
c) Ministerstvo zdravotnictví 30) pro reklamu na zdravotnické prost�edky a sponzorování v této oblasti, 
s výjimkou p�sobnosti podle písmena a), 
  



d) Státní rostlinoléka�ská správa 26a) pro reklamu na p�ípravky na ochranu rostlin, s výjimkou 
p�sobnosti podle písmena a), 
  
e) krajské živnostenské ú�ady 31) p�íslušné podle sídla 32) nebo bydlišt� osoby odpov�dné za 
dodržování tohoto zákona v ostatních p�ípadech, s výjimkou nevyžádané reklamy ší�ené 
elektronickými prost�edky 32a) podle zvláštního právního p�edpisu 5a) . Je-li osobou odpov�dnou za 
dodržování tohoto zákona zahrani�ní osoba, �ídí se p�íslušnost živnostenského ú�adu umíst�ním 
organiza�ní složky zahrani�ní osoby na území �eské republiky; nemá-li zahrani�ní fyzická osoba na 
území �eské republiky z�ízenu organiza�ní složku, �ídí se místní p�íslušnost živnostenského ú�adu 
místem povoleného pobytu na území �eské republiky; nemá-li zahrani�ní fyzická osoba na území 
�eské republiky ani organiza�ní složku, ani jí nebyl povolen pobyt, �ídí se místní p�íslušnost 
živnostenského ú�adu místem podnikání 32) této osoby na území �eské republiky. 
  

§ 7a 
  
 (1) Zpracovatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejmén� po dobu 
12 m�síc� ode dne, kdy byla reklama naposledy ší�ena. V p�ípad�, že bylo zahájeno správní �ízení 
33) podle tohoto zákona p�ed uplynutím lh�ty uvedené ve v�t� první, je zpracovatel reklamy povinen 
uchovávat ukázku (kopii) reklamy, která je p�edm�tem správního �ízení, až do pravomocného 
rozhodnutí ve v�ci. Na písemné vyžádání je povinen bezplatn� zap�j�it na dobu nezbytn� nutnou 
kopii reklamy orgán�m dozoru. 
  
 (2) Zadavatel reklamy je povinen na výzvu orgán� dozoru pro ú�ely správního �ízení podle 
tohoto zákona sd�lit bez zbyte�ného odkladu údaje o ši�iteli a o zpracovateli jím zadané reklamy. 
  
 (3) Zpracovatel reklamy je povinen na výzvu orgán� dozoru pro ú�ely správního �ízení podle 
tohoto zákona sd�lit bez zbyte�ného odkladu údaje o zadavateli reklamy a o ši�iteli reklamy, je-li mu 
znám. 
  
 (4) Ši�itel reklamy je povinen na výzvu orgán� dozoru pro ú�ely správního �ízení podle tohoto 
zákona sd�lit bez zbyte�ného odkladu údaje o osob�, která u n�j ší�ení reklamy objednala. 
  
 (5) Povinnosti podle odstavc� 1 až 4 se vztahují i na zpracovatele, zadavatele a ši�itele 
teleshoppingu. 
  

§ 7b 
  
 (1) P�i posuzování, zda je reklama klamavá, orgán dozoru bere v úvahu všechny její rysy a 
p�edevším informace, které obsahuje, a p�itom posuzuje  
a) charakteristiky zboží nebo služeb, jichž se reklama týká, zejména jejich dostupnost, provedení, 
p�vod, zp�sob využití, vhodnost k využití, výsledky, které lze od využití o�ekávat, a výsledky zkoušek 
nebo prov�rek provád�ných na zboží nebo službách, 
  
b) cenu nebo zp�sob, jakým je cena vypo�tena, a podmínky, za nichž je zboží dodáváno nebo služby 
poskytovány, 
  
c) charakteristiku a hodnocení zadavatele reklamy, zejména jeho kvalifikaci, držení pr�myslových a 
jiných práv a jeho ocen�ní na výstavách a sout�žích. 
  
 (2) Orgán dozoru je oprávn�n požadovat na zadavateli reklamy podle odstavce 1 p�edložení 
d�kaz� o správnosti skutkových tvrzení v reklam�, je-li takový požadavek p�im��ený s ohledem na 
okolnosti p�ípadu nebo na oprávn�né zájmy zadavatele reklamy nebo jiné osoby. 
  
 (3) Orgán dozoru m�že považovat tvrzení v reklam� za nesprávná, jestliže d�kazy 
požadované podle odstavce 2 nebyly poskytnuty ve stanovené lh�t� nebo v nezbytn� nutném 
rozsahu. 
  
 (4) Proti rozhodnutí orgánu dozoru podle tohoto zákona lze podat opravný prost�edek k soudu 
ve lh�t� 30 dn� ode dne doru�ení rozhodnutí. 
  



§ 8 
  
 (1) Orgán dozoru uloží, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,  
a) zadavateli, zpracovateli nebo ši�iteli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše 
2 000 000 K� podle závažnosti porušení povinnosti, a to i opakovan�, 
  
b) zadavateli, zpracovateli nebo ši�iteli reklamy za porušení ustanovení o zákazu reklamy založené na 
podprahovém vnímání podle § 2 odst. 1 písm. b) pokutu od 2 000 000 K� do 5 000 000 K�, 
  
c) zadavateli, zpracovateli a ši�iteli reklamy, která je klamavá podle § 2 odst. 1 písm. c), pokutu až do 
výše 10 000 000 K� podle závažnosti, a to i opakovan�, 
  
d) právnické nebo fyzické osob�, která porušila podmínky pro sponzorování stanovené tímto 
zákonem, pokutu až do výše 2 000 000 K�, 
  
e) fyzické nebo právnické osob�, která nesplnila povinnost podle § 7a odst. 1 až 4, pokutu až do výše 
500 000 K�, 
  
f) jiné osob�, která porušila podmínky stanovené tímto zákonem, pokutu až do výše 100 000 K�. 
  
 (2) Orgán dozoru m�že na�ídit odstran�ní nebo ukon�ení reklamy, která je v rozporu se 
zákonem, a ur�it k tomu p�im��enou lh�tu. 
  
 (3) Orgán dozoru m�že rozhodnutí podle odstavc� 1 a 2 vhodným zp�sobem zve�ejnit. 
  
 (4) P�i ur�ení výše pokuty se p�ihlíží zejména k závažnosti, zp�sobu, dob� trvání a následk�m 
protiprávního jednání. 
  
 (5) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán dozoru zjistil porušení zákona, 
nejdéle však do t�í let ode dne, kdy k porušení zákona došlo. 
  
 (6) Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. a), b) a c) je p�íjmem státního rozpo�tu. 
Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. d) je p�íjmem rozpo�tu kraje. Pokutu, která je 
p�íjmem státního rozpo�tu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá celní ú�ad. Pokutu, která je p�íjmem 
rozpo�tu kraje, vybírá a vymáhá krajský živnostenský ú�ad, který pokutu uložil. P�i vybírání a 
vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správ� daní a poplatk�. 
  
 (7) Orgán dozoru si v pochybnostech vyžádá odborná stanoviska od p�íslušných orgán� státní 
správy a profesních sdružení, která p�sobí v oblasti reklamy. 
  

§ 8a 
  
 Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na �ízení ve v�cech upravených tímto 
zákonem správní �ád. 33) 
  

§ 9 
Záv�re�ná ustanovení 

 
 Zrušují se: 
  
 1. § 4 odst. 1 písm. g) a § 4 odst. 3 písm. b) zákona �. 37/1989 Sb. , o ochran� p�ed 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 
 
 2. § 20 zákona �. 634/1992 Sb. , o ochran� spot�ebitele, ve zn�ní zákona �. 217/1993 Sb. 
 
 3. § 5 odst. 2 zákona �. 273/1993 Sb ., o n�kterých podmínkách výroby, ší�ení a archivování 
audiovizuálních d�l, o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� a n�kterých dalších p�edpis�. 
 
 4. § 6 a § 7 odst. 3 a 5 zákona �. 303/1993 Sb. , o zrušení státního tabákového monopolu a o 
opat�eních s tím souvisejících; v § 7 odst. 4 se vypoušt�jí slova "nebo v § 6". 



 
�l.II 

  
 Zákon �. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zn�ní zákona 
�. 597/1992 Sb. , zákona �eské národní rady �. 36/1993 Sb. a zákona �. 253/1994 Sb ., se m�ní a 
dopl�uje takto: 
 
 1. V § 6 odst. 1 se vypoušt�jí písmena c) a d). Dosavadní písmena e) a f) se ozna�ují jako 
písmena c) a d). 
 
 2. V § 6 odst. 2 se vypoušt�jí písmena b), c) a d) v�etn� poznámek pod �arou �. 3) a 4). 
Dosavadní písmeno e) se ozna�uje jako písmeno b). 
 
 3. Vkládá se nový § 6a, který v�etn� nadpisu a poznámek pod �arou �. 3) a 4) zní: 
 

"§ 6a 
Za�azování reklam do po�ad� 

 
 (1) Provozovatelé vysílání jsou povinni zajistit, aby reklamy byly za�azeny mezi jednotlivé 
po�ady s výjimkou po�ad� složených ze samostatných, v rámci jednotlivého po�adu obsahov� 
ucelených a odd�litelných �ástí nebo sportovních p�enos� a p�enos� z akcí a p�edstavení, které 
obsahují p�estávky, a s výjimkou audiovizuálních po�ad� podle odstavce 2. 
  
 (2) Držitelé licence k televiznímu vysílání jsou povinni zajistit, aby p�i vysílání audiovizuálních 
po�ad� byly reklamy za�azeny:  
a) p�i vysílání filmového díla nebo díla vyjád�eného podobným zp�sobem, 3) jen pokud trvá v�etn� 
za�azené reklamy déle než 45 minut, ne více než jednou b�hem každého dovršeného 45minutového 
�asového úseku; další p�erušení je p�ípustné, jestliže trvání takového filmu v�etn� reklamy je nejmén� 
o 20 minut delší než dva �i více dovršených 45minutových �asových úsek�; mezi dv�ma po sob� 
jdoucími p�erušeními musí uplynout nejmén� 20 minut, 
  
b) p�i vysílání ostatních audiovizuálních po�ad� s výjimkou ustanovení odstavce 3, jen trvá-li po�ad 
v�etn� za�azené reklamy déle než 30 minut a ne více než jednou v pr�b�hu každého dovršeného 
30minutového �asového úseku; mezi dv�ma po sob� jdoucími p�erušeními musí uplynout nejmén� 20 
minut. 
  
 (3) P�erušování po�ad� zpravodajských, náboženských a po�ad� pro d�ti reklamou není 
povoleno. 
  
 (4) Práva chrán�ná autorským zákonem 4) z�stávají nedot�ena. 
 3) § 6 zákona �. 35/1965 Sb. , o dílech literárních, v�deckých a um�leckých (autorský zákon), 
ve zn�ní zákona �. 89/1990 Sb. 
 
 4) Zákon �. 35/1965 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.". 
 
 4. V § 8 písm. d) se vypoušt�jí slova v závorce. 
 

�l.III 
  

 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. dubna 1995. 
 

Uhde v. r. 
 
Havel v. r. 
 
Klaus v. r. 
 
Vybraná ustanovení novel 
 
�l.III zákona �. 138/2002 Sb. 



 
P�echodná ustanovení 
  
 1. �ízení zahájená p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se dokon�í podle dosavadních 
právních p�edpis�. 
  
 2. Reklama vytvo�ená nebo ší�ená na základ� smluv uzav�ených p�ede dnem nabytí ú�innosti 
tohoto zákona se posuzuje po dobu 2 let ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona podle dosavadní 
právní úpravy. 
  
�l.III zákona �. 217/2004 Sb. 
 
 �ízení o uložení pokut zahájená p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se dokon�í podle 
dosavadních právních p�edpis�. 
  
____________________ 
  
1) § 1 zákona �. 137/1995 Sb. , o ochranných známkách. 
  
2) § 3 písm. a) zákona �. 46/2000 Sb. , o právech a povinnostech p�i vydávání periodického tisku a o 
zm�n� n�kterých dalších zákon� (tiskový zákon). 
  
3) § 1 zákona �. 37/1995 Sb. , o neperiodických publikacích. 
  
4) § 1 odst. 1 písm. c) zákona �. 273/1993 Sb. , o n�kterých podmínkách výroby, ší�ení a archivování 
audiovizuálních d�l, o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� a n�kterých dalších p�edpis�. 
  
5) § 45 zákona �. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník. 
  
5a) § 7 zákona �. 480/2004 Sb. , o n�kterých službách informa�ní spole�nosti a o zm�n� n�kterých 
zákon� (zákon o n�kterých službách informa�ní spole�nosti). 
  
5b) § 71 odst. 2 zákona �. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve 
zn�ní zákona �. 83/1998 Sb. 
  
5c) § 11 odst. 1 zákona �. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní zákona �. 313/2002 Sb. 
  
§ 44 odst. 2 zákona �. 131/2000 Sb. , o hlavním m�st� Praze, ve zn�ní zákona �. 320/2002 Sb. 
  
6) § 50a odst. 1 zákona �. 513/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 370/2000 Sb. 
  
7) § 50a odst. 2 a 3 zákona �. 513/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
8) § 2 zákona �. 123/2000 Sb. , o zdravotnických prost�edcích a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon�. 
  
9) Zákon �. 20/1966 Sb. , o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
Zákon �. 160/1992 Sb. , o zdravotní pé�i v nestátních zdravotnických za�ízeních, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
Zákon �. 79/1997 Sb. , o lé�ivech a o zm�nách a dopln�ní n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
10) § 2 písm. v) zákona �. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní zákona �. 306/2000 Sb. 
  
12) § 1 odst. 2 zákona �. 37/1989 Sb. , o ochran� p�ed alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 
  
13) Zákon �. 79/1997 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  



Vyhláška �. 473/2000 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích zm�nách, prodloužení, 
ur�ování zp�sobu výdeje lé�ivého p�ípravku, o zp�sobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích 
ú�ink� lé�ivého p�ípravku a zp�sob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného lé�ivého p�ípravku. 
  
14) Zákon �. 79/1997 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
15) § 2 odst. 13 zákona �. 79/1997 Sb. 
  
16) § 2 písm. a) zákona �. 167/1998 Sb. , o návykových látkách a o zm�n� n�kterých dalších zákon�. 
  
17) § 652 zákona �. 513/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 370/2000 Sb. 
  
18) § 13 zákona �. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �. 71/2000 Sb. 
  
19) Nap�íklad zákon �. 22/1997 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, na�ízení vlády �. 181/2001 Sb. , 
kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prost�edky, ve zn�ní na�ízení vlády �. 
336/2001 Sb. , a na�ízení vlády �. 191/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na aktivní 
implantabilní zdravotnické prost�edky, ve zn�ní na�ízení vlády �. 337/2001 Sb. 
  
20) § 15 odst. 5 a 6 zákona �. 48/1997 Sb. , o ve�ejném zdravotním pojišt�ní a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých souvisejících zákon�. 
  
21) Vyhláška �. 77/1981 Sb. , o zdravotnických pracovnících a o jiných odborných pracovnících ve 
zdravotnictví. 
  
22) § 2 písm. a) zákona �. 110/1997 Sb. , ve zn�ní zákona �. 306/2000 Sb. 
  
23) Vyhláška �. 23/2001 Sb. , kterou se stanoví druhy potravin ur�ené pro zvláštní výživu a zp�sob 
jejich použití.  
Vyhláška �. 292/1997 Sb. , o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o zp�sobu jejich 
úpravy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
24) § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky �. 23/2001 Sb. 
  
25) § 4 odst. 1 písm. d) vyhlášky �. 23/2001 Sb. 
  
26) § 6 zákona �. 110/1997 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
§ 6 vyhlášky �. 23/2001 Sb. 
  
26a) Zákon �. 326/2004 Sb. , o rostlinoléka�ské pé�i a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. 
  
27) Zákon �. 288/1995 Sb. , o st�elných zbraních a st�elivu (zákon o st�elných zbraních), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
28) Zákon �. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zm�n� dalších 
zákon�. 
  
29) § 9 zákona �. 79/1997 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
30) § 38 písm. d) bod 3 zákona �. 123/2000 Sb. 
  
31) Zákon �. 570/1991 Sb. , o živnostenských ú�adech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
32) § 2 odst. 3 zákona �. 513/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
32a) § 2 písm. c) zákona �. 480/2004 Sb. , o n�kterých službách informa�ní spole�nosti a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o n�kterých službách informa�ní spole�nosti). 
  
33) Zákon �. 71/1967 Sb. , o správním �ízení (správní �ád), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 


