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Anotace 

 Tématem předkládané diplomové práce je analýza legislativních vlivů na 

reklamu. Kromě obecné úpravy reklamy je práce zaměřena především na regulaci 

reklamy doplňků stravy. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny rozbory možných 

nedostatků.  

 Tato práce řeší také postup tvorby reklamy a její legislativní kontroly na 

marketingovém oddělení společnosti VALOSUN a.s. 
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 Thema of this master’s thesis is analysis of legislation influences on 

advertisement. Beside generally advertisement adjustment is master’s thesis oriented 

firstly on regulation advertisement of food supplements. On the concrete example are 

displayed analysis of suppose deficiencies. 

 This master’s thesis also solves problem with advertisement production and 

legislation verification on marketing department in firm VALOSUN a.s.    
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ÚVOD 

 

 Důvodem, proč jsem si vybrala za téma své diplomové práce problematiku 

reklamy, je především to, že mě tato oblast velice zajímá. Pracuji na marketingovém 

oddělení ve firmě, která se zabývá vývojem, výrobou a následným prodejem přírodních 

doplňků stravy.  Jelikož se jedná o trh, na kterém působí velké množství konkurentů, je 

reklama velice důležitým marketingovým nástrojem. Mnohdy reklama přímo rozhoduje 

o tom, jak a zda vůbec firma na trhu uspěje. 

 

 Všichni jsme určitě zaznamenali, že v současné době jsou lékárny plné různých 

vitamínových, minerálních a jiných přípravků, které člověk „nutně“ potřebuje ke svému 

zdravému, aktivnímu, plnohodnotnému a modernímu životu... Každý den slyšíme 

v televizi, co všechno nám tyto přípravky přinášejí a jak nám pomáhají. Dostat se do 

povědomí lidí je velice důležité. Vždyť kdo by neznal známý slogan: „Bezbolestný 

pohyb... to je Proenzi!“. A právě zde je kámen úrazu. Tato tvrzení v reklamách jsou 

velice problematická.  

 

 V poslední době totiž stoupá počet potravin, u nichž se při označování a 

v reklamě používají různá výživová a zdravotní tvrzení. A aby byla zajištěna vysoká 

úroveň ochrany spotřebitelů a usnadněna orientace a výběr těchto potravin, musí být 

produkty uváděné na trh bezpečné a musí být náležitě označeny. To se týká i reklamy 

na tyto produkty.  

 

 Doplňky stravy, jejichž reklamou a s ní spojenými tvrzeními a označeními se 

chci v této práci zabývat, jsou z pohledu legislativy kategorií na hranici mezi 

potravinami a léčivy. Kromě vitamínů, stopových prvků a základních nutrientů jsou 

dnes v doplňcích stravy využívány nejrůznější látky jako rostlinné extrakty, 

aminokyseliny, vitální mikroorganismy a jejich působení je mnohem širší než pouhé 

doplnění nutrientů. Spočívá prakticky v doplňkové či přímo alternativní terapii a 

prevenci nejrůznějších zdravotních obtíží. Tato skutečnost je však terčem kritiky 

lobbyistických skupin a výrobců léčiv, jejichž sortiment a reklama na něj je legislativou 

podstatně více omezován a jejich trvalým úsilím je omezit kategorii doplňků stravy. 
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 Při zadávání reklamy, je proto nutné dbát na to, že příliš „silná“ zdravotní 

tvrzení mohou vést k postihům jak ze strany Krajských odborů kontroly, tak k tzv. 

institutu nucené registrace, tedy vynucenému překlasifikování přípravku do kategorie 

léčiv. To vede k nutnosti stáhnout výrobek z trhu a k praktické likvidaci produktové 

značky daného doplňku stravy. 

 

 Jelikož jsem také spotřebitel a vnímám reklamu, která na mně každý den útočí 

z televize, rádií, poštovní schránky a mnoha dalšími způsoby, chci se orientovat v tom, 

co si musím nechat líbit a kdy se můžu bránit. Nemyslím tím jen formu reklamy a její 

četnost, ale především obsah sdělení.  
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1 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

 

 Původním cílem této práce bylo analyzovat hlavní faktory, které hrají roli při 

tvorbě reklamy a následném vnímání reklamy spotřebiteli. Během shromažďování 

podkladů k práci a diskusí se zaměstnanci marketingového oddělení společnosti 

VALOSUN a.s., jsem však došla k názoru, že velice důležitou a zajímavou oblastí je 

legislativní regulace reklamy. 

 

 Pokud mluvím o regulaci reklamy, nemyslím tím pouze regulaci obecné 

reklamy, ale především regulaci reklamy doplňků stravy. Právě oblast reklamy na tyto 

produkty je velice komplikovanou a v poslední době často řešenou problematikou. Od 

loňského roku platí nové nařízení1, které velice přísně reguluje vše, co o těchto 

výrobcích může být v reklamě řečeno. Kromě tohoto nařízení, je reklama ovlivňována 

také zákony ČR. 

 

 Aby se mohli zaměstnanci, kteří reklamu tvoří, lépe orientovat ve všech úskalích 

této oblasti, rozhodla jsem se vypracovat jakousi „příručku“, kde shrnu nejzásadnější a 

nejčastěji se vyskytující problematické oblasti. V případě nutnosti, by tak v této práci 

našel zaměstnanec základní informace o této problematice a také to, kterými zákony se 

upravují.  

 

 Při zpracování teoretické části této práce budu čerpat data z dostupných 

informačních zdrojů, z monografických publikací, odborných seriálových publikací a 

z internetových zdrojů.  

 V kapitole „Současný stav“ se budu kromě výše uvedených zdrojů opírat také o 

informace ze semináře „Společenská odpovědnost a etika v podnikání“, který pořádala 

reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o., a který se konal v říjnu roku 2007. 

 V praktické části práce budu čerpat nejvíce informací z diskuzí se zaměstnanci 

společnosti VALOSUN a.s. a z vlastního pozorování v této společnosti. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při  
   označování potravin 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Mluvíme-li o reklamě, musíme si uvědomit, že reklama je nesmírně silným 

nástrojem ovlivňování názorů, postojů a jednání lidí. Neodpovědné zacházení s tímto 

nástrojem se může stát i potenciálně nebezpečným. Mnozí reklamní pracovníci říkají, že 

reklama, která neprodává, není dobrá. S tímto se dá souhlasit. Musíme k tomu však 

dodat, že reklama, která zákazníka podvádí, uvádí ho v omyl, snaží se ho okrást, 

reklama hloupá, nevkusná a nemorální, dobrá není. [6] 

 

 Co to ale reklama vlastně je? Dnešní zákon o regulaci reklamy1 uvádí, že: 

 

 „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

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

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 

nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné 

známky.“   

 

 Reklama je tedy určitý prostředek, vychvalování, veřejné doporučování, 

nabízení, případně úsilí, které napomáhá prodeji zboží, služeb, uměleckých výkonů 

apod. Jedná se o formu oznámení, jež je zaměřena na vyvolání veřejné pozornosti. 

Reklamou podnikatel upozorňuje na svůj podnik, své služby či výrobky a snaží se jejím 

prostřednictvím získat klientelu. Reklama není obchodovatelný statek, pročež 

spotřebitel nemůže přímo ovlivnit její množství ani jiné vlastnosti. Důležitou vlastností 

reklamy je, že jejím prostřednictvím poskytovatel služby zasahuje mimo svoji 

provozovnu, mimo místo svého podnikání. Dochází tak k vnucování reklamy 

spotřebiteli, k jeho obtěžování, čemuž se spotřebitel obvykle nemůže příliš bránit. V 

tom také tkví nebezpečí reklamy a potřeba její regulace. Zatímco ostatní činnosti 

spojené s poskytováním služeb spotřebitel konzumuje v zásadě na vlastní žádost nebo 

aspoň se svým svolením, vlivu reklamy je podrobován, ať chce či nechce. [10] 

 

                                                 
1 § 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů 
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 Reklama může mít různé formy, možnosti jsou téměř nekonečné. Může jít o 

jednoduchý inzerát v novinách, letáček v poštovní schránce, ale i důmyslně 

promyšlenou multimediální kampaň. Při oslovení potencionálního zákazníka hraje 

důležitou roli nejen forma a umístění reklamy, ale hlavně její samotný obsah. Aby byl 

spotřebitel chráněn před nekalými praktikami v reklamě, je zaveden systém regulace 

reklamy. Pokud tedy chceme reklamu využívat k plnění svých podnikatelských cílů a 

nechceme řešit připomínky dozorčích orgánů, případně platit pokuty, musíme se 

v regulačních opatřeních velice dobře orientovat. [10] 

 

 Pro lepší pochopení současné právní úpravy reklamy, uvádím alespoň základní 

historii jejího vývoje. 

 

  

2.1 HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVY REKLAMY  

 Můžeme říci, že v minulosti rozhodoval o úspěchu na trhu vždy samotný 

produkt. Člověk dřív neměl takové výrobní možnosti jako má nyní. Jeho produkce byla 

velice omezená. Dá se říci, že co člověk vyrobil, to spotřeboval. I z toho důvodu nebylo 

při prodeji výrobků zapotřebí reklamy v takovém měřítku, jako je to nyní. Proto se 

regulací reklamy nezabývaly ani zákony. Právní předpisy řešily pouze to, zda mají 

produkty správnou váhu, míru apod. 

 

 V 19. a 20. století však dochází k obratu. Člověk zvyšuje svou produktivitu, má 

možnost vyrobit mnohem více výrobků a také poskytnout více služeb. O úspěchu na 

trhu už nerozhoduje jen množství výrobků a jejich vlastnosti, ale skutečnost, zda 

výrobek či službu umíme prodat.  Je tedy jasné, že velice důležitým obchodním prvkem 

se stává účinná komunikace. [25] 

 

 

2.1.1 19. století 

 První právní předpis u nás, který reguloval neférové reklamních praktiky, byl 

přijat roku 1895. Je zajímavé, že to byl zákon proti předstíraným výprodejům. 

S problematikou výprodejů jsme se totiž potýkali i v nedávné době. Dokonce si vyžádal 
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i novelizaci zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  Rok 1896 přinesl přijetí zákona 

o obchodu potravinami, který okrajově zmínil souvislosti reklamy a klamání při prodeji 

potravin. [25] 

 

2.1.2 1. polovina 20. století 

 Důležitým zákonem byl zákon, který řešil problematiku nekalé soutěže. Tento 

zákon upravoval soutěžní vztahy mezi podnikateli a užíval dokonce pojmu „nekalá 

reklama“. Byl přijat roku 1927. Oblíbenou praxi (i v dnešní době), kdy k produktu 

přidáváme nějaký produkt „navíc zdarma“, řešil v minulosti zákon z roku 1935 – zákon 

o zákazu přídavků . Zákon byl zaměřen hlavně na ovlivňování či uplácení těch, kteří 

rozhodují o jiných, než vlastních penězích (např. lékaři, reklamní agentury, vláda...). 

[25] 

 

2.1.3 2. polovina 20. století 

 Za komunismu regulace reklamy právními prostředky nebyla.  Proto se další 

zákon upravující reklamu objevil až v roce 1989. Jednalo se o zákon o ochraně před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Zde byla upravena především reklama na tabák 

a alkohol. Roku 1990 proběhlo několik rychlých novelizací hospodářského zákoníku. 

V zákoníku se poprvé objevuje zmínka o hospodářské a nekalé soutěži. Po roce 1991 se 

ochrana hospodářské soutěže od obchodního zákoníku oddělila. Nekalá soutěž však 

v zákoníku zůstala do dnes. [25] 

 

 Zákon rozhlasovém a televizním vysílání se poprvé objevil v roce 1991. Tento 

zákon definuje reklamu a omezuje ji. Týká se to však jen rozhlasového a televizního 

vysílání. Ostatní média jsou regulována jinak. Tento zákon se stal první komplexní 

úpravou reklamy v tehdejším Československu. Nastínil také možné problémové okruhy 

jako jsou např. tabák, léky, děti apod. Rok 1991 přinesl také základní předpis pro 

podnikání, který v oblasti reklamního omezení přinesl soukromoprávní úpravu nekalé 

soutěže. Jedná se o obchodní zákoník, který v oblasti nekalé soutěže platí, bez 

podstatné změny, dodnes. [25] 
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 Roku 1992 byl přijat zákon o ochraně spotřebitele, ten však neměl pro regulaci 

reklamy žádný větší význam. Také zákon z roku 1993, audiovizuální zákon č. 273/1993 

Sb., který reguloval přípustný obsah reklamního sdělení, nebyl příliš významný. A to ze 

dvou důvodů: 

- týkal se pouze audiovizuálních produkcí, tedy zejména promítání v kině, 

- obsahoval zákazy v tak mlhavé podobě, že nebylo zřejmé, zda a jaká 

konkrétní reklama se jimi zakazuje. 

Můžeme říci, že tento zákon neměl žádný praktický dopad na reklamní průmysl. [25]  

 

 Krok dopředu nastal v roce 1995. Asociace reklamních agentur nechala sama 

připravit návrh zákona o reklamě a předložila jej komisi, která byla sestavena 

ministerstvem hospodářství. Snaha Asociace reklamních agentur byla zrušit roztroušené 

zmínky o reklamě v různých předpisech a nahradit je jedním univerzálním zákonem. 

Předložený návrh byl přijat a použit jako základ na jehož konci bylo přijetí zákona č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Tento zákon, i když mel také nedostatky, splnil své 

poslání a vnesl do oblasti právní regulace reklamy sedm let bez nutnosti dalších změn. 

[25] 

 

2.1.4 Vývoj po roce 2000 

 V letech 2000 až 2002 dochází k tzv. legislativní smršti. Ta byla způsobena 

plánovaným přijetím do Evropské unie. V roce 2000 byla v tiskovém zákoně zavedena 

odpovědnost zadavatele za obsah reklamy. V lednu roku 2001 nabyla účinnosti 

významná novela obchodního zákoníku, která povolila srovnávací reklamu. [25] 

 

 V únoru roku 2002 byla schválena velká a dlouho očekávaná novela zákona o 

regulaci reklamy. Rozsah změn byl tak obrovský, že byl fakticky přijat zákon zcela 

nový. Vůle k přijetí této novely nevycházela ze společenské poptávky po změně 

předpisů, ale byla pouze plněním našeho závazku k přizpůsobení českého právního řádu 

evropským direktivám. Základem této novely se stala transpozice evropských direktiv, 

které mají nějaký vztah k reklamě, do českého práva. Novela zákona se nejvíce dotkla 

reklamy tabáku, alkoholu, léků, potravin a kojenecké výživy, kde zavedla 

harmonizované evropské direktivy. [25] 
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 Další novela zákona o regulaci reklamy nabyla účinnosti roku 2006. Tato novela 

se týkala především léků, regulace výprodejů, tabáku a potravin. Účelem novely je 

vymezit jednoznačná pravidla pro reklamu na výprodejní akce tak, aby nedocházelo 

k situacím, které jsou nepříjemné pro zákazníky. Novela také zcela zrušila regulaci 

marketingu při prodeji zdravotnických prostředků. Největší pozornost v tomto roce však 

vyvolalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních 

tvrzeních při označování potravin. [25] 

 

 V roce letošním došlo ke změně zákona o ochraně spotřebitele, zákona o 

regulaci reklamy a také obchodního zákoníku. Co se týče novely zákona o regulaci 

reklamy, základní změny se týkají zejména tabákové reklamy a lékové reklamy. Novela 

uvolňuje režim reklamy pro zdravotnické prostředky. Novela zákona o ochraně 

spotřebitele zavádí konkrétní klamavé a agresivní praktiky. A novela obchodního 

zákoníku mírně doplňuje problematiku srovnávací reklamy.  

 

 

2.2 SOUČASNÝ SYSTÉM ÚPRAVY REKLAMY 

 V České republice v současnosti existuje relativně moderní a funkční systém 

regulace reklamy. Tento systém využívá nástrojů veřejného a soukromého práva, ale 

také systém etické reklamní samoregulace. Většina zákonů a předpisů má obecnou 

platnost, to znamená, že se nevztahuje pouze na reklamu, ale stanovuje platný zákaz, 

kterým se řídí každá lidská činnost. V České republice platí zásada, že je povoleno vše, 

co není v zákoně zakázáno. [24] 

 

 

2.2.1 Soukromé právo 

 Podstatou soukromého práva je princip, podle kterého ten, kdo byl či se cítí být 

poškozen, se sám musí domáhat ochrany svých práv. Žádný státní orgán nemůže 

z vlastní iniciativy poškozenému poskytnout ochranu. [25] 
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Patří sem především problematika: 

- nekalé soutěže, 

- ochrany soukromí a osobnosti, 

- ochrany obchodního jména a ochranných známek, 

- autorského práva, 

- ochrany spotřebitele. 

 

Nejdůležitější platné předpisy z oblasti soukromého práva jsou: 

- obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb. 

- občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

 

2.2.2 Veřejné právo 

 V reklamě je veřejné právo nástrojem, kterým zákonodárce stanoví reklamní 

zákazy či omezení, na nichž má přímo zájem stát a jejichž dodržování je také stát svými 

orgány sám schopen efektivně kontrolovat a sankcionovat. [25] 

 

Veřejnoprávní nástroje regulace reklamy se uplatňují převážně v těchto oblastech: 

- omezení reklamy určitých produktů, 

- obsah a forma reklamy, 

- časová a prostorová omezení. 

 

Nejdůležitější platné předpisy z oblasti veřejného práva, které se dotýkají obecné 

reklamy a reklamy doplňků stravy: 

- zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

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

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

 

2.2.3 Mimoprávní nástroje regulace reklamy 

 Jedná se často o nejdiskutovanější místo celé úpravy reklamy, jedná se o její 

etiku. Nemusí být přesně formulována, může jít jen o ústní dohodu kolegů v oboru. 

Nejčastěji bývají samoregulační instituce zakládány osobami a podniky, které jsou 
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zapojeny v reklamním průmyslu. Jedná se o zadavatele reklam, média a reklamní 

agentury. V České republice působí jako samoregulační instituce Rada pro reklamu. 

[25]  

 Etická samoregulace má oproti právní regulaci výhodu, která spočívá zejména 

v rychlosti jejího rozhodování. Její hlavní nevýhodou však je, že jde o podnik soukromý 

a jeho rozhodnutí nejsou vynutitelná.  

 V oblasti samoregulace je základním předpisem Etický kodex reklamy, který 

vydává Rada pro reklamu.   

 

2.2.4 Direktivy EU v české praxi 

 Direktivy EU mají za úkol harmonizaci legislativních úprav v jednotlivých 

zemích EU. Cílem a ideálem je doslovná implementace bez domácích vylepšení, 

protože jen doslovné převzetí předpisů zhruba zaručí jejich shodnost ve všech zemích 

EU. [25]  

 Dne 1. července 2004 bylo české právo v oblasti reklamy plně harmonizované. 

Od té chvíle nemá Česká republika žádné zpoždění.  

 

V oblasti reklamy obecně a reklamy doplňků stravy není direktiv EU mnoho. 

K hlavním předpisům patří tyto: 

- Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 

2000 o sbližováních právních předpisů členských států týkajících se 

označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 

2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků 

stravy. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.  
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- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. 

prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování 

potravin. 

 

 

2.3 PROBLÉMOVÉ OBLASTI REKLAMY OBECN Ě 

 Základní veřejnoprávní normou v oblasti regulace reklamy je zákon č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy. Tento zákon je koncipován jako věcně univerzální, přičemž 

reguluje jen případy, které jsou společensky závažné, na jejichž regulaci je veřejný 

zájem.  

 

 Tento zákon stanovuje několik obecných zákazů či omezení určitých forem 

reklamy: 

o je zakázána reklama na zboží či služby, jejichž prodej nebo šíření je v 

rozporu s právními předpisy, 

o je zakázána reklama založená na podprahovém vnímání, 

o je zakázána reklama skrytá, 

o je zakázána reklama, která je nekalou obchodní praktikou, 

o je zakázáno šíření nevyžádané reklamy,  

o jsou uvedeny podmínky pro užití reklamy srovnávací, 

o reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 

o reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví, 

o reklama musí být od ostatního sdělení zřetelně rozlišitelná. 

 

 

2.3.1 Zakázané zboží v reklamě 

 Zákaz se týká jak předmětů obecně nedovolených, tak i nedovolených 

v konkrétním případě.  

 

Příklady: 

- reklama na drogy, protože prodej drog není dovolen, 

- reklama na obchod s osobními údaji, 
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- reklama na zboží, které je v konkrétním případě hygienicky závadné, 

- reklamu také nemůže zadávat osoba, jež podniká bez živnostenského 

oprávnění.  

[10] 

 

2.3.2 Podprahová a skrytá reklama 

 Obě tyto formy reklamy mají společné to, že adresát přijímá reklamu 

nevědomky – buď neví, že jde o reklamu (skrytá reklama), nebo si vůbec neuvědomuje, 

že dostává informaci (podprahová reklama). 

 

Příklady: 

- Podprahovou reklamou je například opakovaný několikamilisekundový střih 

určité informace, symbolu či značky do filmu. U nás zatím nebyla dle 

dostupných informací zaznamenána. [10] 

- Reklamou skrytou může být například jednostranná prezentace výrobků 

v publicistických pořadech televize. Může jít i o článek formou rozhovoru, 

kdy veřejně známý člověk mluví např. o technických údajích svého nového 

vozu, to vše za předpokladu, že není výslovně uvedeno, že jde o inzerci. Za 

skrytou reklamu můžeme považovat i zdůrazněné užívání výrobku určité 

značky ve filmech. [10] 

 

2.3.3 Nekalé obchodní praktiky 

 V únoru letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, 

která přináší obecný zákaz používání nekalých obchodních praktik. Jedná se o jednání 

podnikatele vůči spotřebiteli, které může rozhodování spotřebitele ovlivnit tak, že  udělá 

takové rozhodnutí, které by jinak neudělal. Jde o klamavé a agresivní praktiky. [7] 

 

 Za klamavou obchodní praktiku (viz. příloha č.1) můžeme považovat všechno, 

co uvádí spotřebitele v omyl, a tak mu brání, aby uskutečnil obchod na základě 

relevantních informací. [16]  
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Sem patří například: 

- použití nepravdivého údaje, 

- nesrozumitelně či nejednoznačně uvedený údaj, 

- klamavá reklama. 

 

 Agresivní obchodní praktika (viz příloha č. 2) je pak praktika, která výrazně 

zhoršuje svobodnou volbu nebo chování spotřebitele. Takové praktiky používají 

například obtěžování, donucování, včetně použití síly atd. [16] 

 

Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží zejména k těmto 

okolnostem:  

- načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky, 

- způsob jednání, jeho výhružnost a urážlivost, 

- vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele, 

- nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele, nebo 

- hrozba protiprávním jednáním. 

 

2.3.4 Klamavá reklama 

 Klamavá reklama je jakákoli reklama, kterou vykonává profesionál a která může 

spotřebitele jakýmkoli způsobem, buď slovy, nebo prezentací, oklamat. Může například 

ovlivnit výběr produktů, které chce spotřebitel koupit. [1] 

  

 Podle obchodního zákoníku1 je klamavá reklama definována jako „šíření údajů 

o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat 

klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské 

soutěž prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů“ . Klamavým údajem je i 

údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl 

učiněn, může uvést v omyl.  

 

 Podstatou je tedy vyvolat u spotřebitele klamnou představu. Nejde tedy o to, co 

říkám, ale jak tomu spotřebitel rozumí.  

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 Abychom mohli určit, zda je reklama klamavá, musíme vzít v úvahu všechny 

její rysy. Může to být zejména informace týkající se charakteru produktu, jeho 

dostupnosti, složení, ceny nebo množství, výsledků očekávaných od jeho použití, 

výsledků provedených testů, totožnosti nebo kvalifikace inzerenta atd. [1] 

 

Příklady: 

- O inzerované lahvi limonády je tvrzeno, že má nižší energetickou hodnotu a 

menší obsah cukru, ač není uvedeno, že nižších hodnot je dosaženo jen proto, že 

jde o láhev s menším objemem, přičemž ve skutečnosti jsou jednotkové hodnoty 

totožné s konkurenčním zbožím. [10] 

- Na reklamním letáčku je u výrobku obrovským písmem napsáno slovo 

”ZDARMA”; podíváme-li se však lépe, dočteme se drobným písmem, že 

zdarma obdržíme drobný dárek při nákupu nad 5000 Kč nebo že zdarma nám 

odvezou domů nákup za podobnou hodnotu. [10] 

- Reklama na chléb má nápis: „Náš chléb je zcela bez chemických látek!“.  Zde 

jde o údaj pravdivý, ale současně klamavý, protože i všechny ostatní chleby jsou 

zcela bez chemických látek. [25] 

 

 Přirozenou součástí každé reklamy je nadsázka. Čím je nadsázka větší, tím je 

pro spotřebitele srozumitelnější, a tím méně může oklamat. Využití nadsázky v reklamě 

je zcela legální a etickou reklamní metodou. Příkladem reklamní nadsázky je například 

slogan „Po našich uzeninách se budete vznášet v nebi!“. Tomu žádný spotřebitel 

samozřejmě nevěří, je to údaj zcela nepravdivý. Je chápán jako nadsázka, a proto se 

nejedná o údaj klamavý. [25] 

 

2.3.5 Srovnávací reklama 

 Srovnávací reklama je jakákoliv reklama, která identifikuje jiného soutěžitele 

anebo jeho sortiment, výslovně či nepřímo. Přičemž identifikace je důležitá, protože bez 

ní nelze využít výhod legální srovnávací reklamy. Pokud se chci srovnávat 

s konkurencí, tak ji přece musím identifikovat, nemá smysl mlžit. [25] 
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 Srovnávací reklama byla zákonem dříve zakázána. V současné době je zákonem 

výslovně připuštěna, avšak pouze za podmínek určených v obchodním zákoníku. 

 

Podmínky použití srovnávací reklamy: 

• nesmí být klamavá, 

• musí srovnávat: 

 - objektivně, 

 - podstatné znaky (nikoliv zdůraznit maličkost), 

 - znaky, které jsou pro zákazníky důležité, 

 - ověřitelné znaky,  

 - jen produkty, které uspokojují stejné potřeby, 

• nevede k vyvolání nebezpečí záměny, 

• nezlehčuje nepravdivými údaji konkurenční podnik, 

• nesmí vést k nepoctivému těžení z dobré pověsti konkurenta, 

• nesmí nabízet produkty jako napodobeniny nebo reprodukce. 

 

2.3.6 Dobré mravy 

 V rozporu s dobrými mravy je reklama urážející národnostní nebo náboženské 

cítění, ohrožující obecně nepřijatelným způsobem mravnost nebo propagující násilí, 

reklama obsahující prvky snižující lidskou důstojnost, pornografii nebo reklama 

využívající motiv strachu. Zakázána je také reklama podporující chování poškozující 

zdraví nebo ohrožující bezpečnost nebo životní prostředí. [10] 

 Zakázána bude také reklama na alkohol, v níž vystupují děti, nebo reklama na 

hračky, svádějící děti k tomu, aby si s nimi hrály za školou. [10] 

 

2.3.7 Reklama a nekalá soutěž 

 Nekalá soutěž je upravena obchodním zákoníkem. Má soukromoprávní povahu. 

To znamená, že dohled neprovádí státní orgány, ale každý účastník trhu si musí svou 

konkurenci hlídat sám.  

 

 Nekalá soutěž je jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Jde o 

šíření údajů (včetně údajů v reklamě) o vlastním či cizím podniku, jeho výrobcích či 



 25 

výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo 

cizímu podniku prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. [16] 

   

Nekalou soutěží je zejména: 

- klamavá reklama, 

- klamavé označování zboží a služeb, 

- vyvolávání nebezpečné záměny, 

- parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 

- podplácení, 

- zlehčování, 

- srovnávací reklama, 

- porušování obchodního tajemství, 

- ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. 

 

2.3.8 Reklama a mládež 

Pokud jde o osoby mladší 18 let, nesmí reklama: 

o podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, 

o doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušeností 

nebo důvěřivosti, 

o nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby 

ke koupi výrobků nebo služeb, 

o využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným 

zástupcům nebo jiným osobám, 

o nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. 
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2.4 REKLAMA DOPL ŇKŮ STRAVY 

 Doplňky stravy jsou druhem potraviny, nejsou lékem. Jedná se o naprosto 

samostatnou kategorii, nejde ani o potravinu pro zvláštní výživu. Doplňky stravy také 

nemají žádné další podkategorie. 

 
 

 
 
 

Obr. 2.1: Zařazení doplňků stravy1 
 

 
 
 Podle zákona o potravinách2 jsou doplňky stravy „potraviny určené k přímé 

spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem 

vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým 

účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň 

příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav“.  

 

 

2.4.1 Úprava reklamy na potraviny 

 Jelikož doplňky stravy patří mezi potraviny, týkají se jich také podmínky pro 

reklamu potravin. [2] 

                                                 
1 Zdroj: Seminář „Legální reklama doplňků stravy“. Praha, 12. října 2006 
2 § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Reklama potraviny např. nesmí: 

o uvádět v omyl pokud jde o charakteristiku potravin, 

o přisuzovat potravině účinky nebo vlastnosti, které potravina nemá, 

o vyvolávat dojem, že potravina má zvláštní vlastnosti, když ve skutečnosti 

tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny, 

o přisuzovat potravině vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčené 

lidských onemocnění nebo takové vlastnosti vůbec naznačovat, 

o při doporučování potravin poskytovat odvolání na nekonkrétní klinické 

studie. 

 

2.4.2 Úprava reklamy doplňků stravy 

 Reklama doplňků stravy je konfliktním a zajímavým tématem již mnoho let. Do 

nedávné doby téměř žádná regulace neexistovala. Nulový dozor rozhodujících úřadů 

navíc vedl k situaci, kdy zákony dodržovali jen dobrovolně poctiví. [25] 

 

 Kromě pravidel, která jsou platná pro reklamu potravin obecně, jsou pro doplňky 

stravy v současné době patná pravidla přísnější. Aby nedocházelo ke klamání 

spotřebitele, musí každá reklama na doplněk stravy obsahovat zřetelný, v případě tištěné 

reklamy dobře čitelný text „dopln ěk stravy“ . [24] 

 

 V reklamách na doplňky stravy je zakázáno přisuzovat těmto produktům 

vlastnosti prevence či léčby nemocí1. Důležité je ovšem zmínit, že není zakázáno 

zmiňovat prevenci či léčbu obtíží, které nejsou skutečnou nemocí, jako je třeba únava, 

nedostatek energie a jiné pocity než nemoci. Reklama také nesmí pomlouvat vyváženou 

a různorodou stravu a tvrdit o ní, že neposkytuje dostatečné množství živin; tvrdit 

ovšem totéž o nevyvážené či jednostranné stravě zakázáno není2.  

  

  

 

                                                 
1 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a  
   obohacování potravin a potravní doplňky 
2 Zdroj: Seminář „Legální reklama doplňků stravy“. Praha, 12. října 2006 
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 V reklamě na doplňky stravy je také zakázáno používat zdravotní tvrzení, 

která odkazují na doporučení jednotlivých lékařů nebo jiných odborníků ve 

zdravotnictví1. 

 

 Někteří zpracovatelé reklam si vyhlášku interpretují tak, že lze léčivé vlastnosti 

přisuzovat jednotlivým složkám produktu, nikoliv produktu jako takovému. Férové je 

říci, že vyhláška by správně měla zakazovat vůbec jakékoliv zmiňování léčebných 

vlastností. A to se by se tedy mělo týkat i jednotlivých složek. [25] 

 

2.4.3 Výživová a zdravotní tvrzení 

 Pokud jsou v reklamě na doplňky stravy uvedeny údaje odkazující na snižování 

rizika nemocí, jedná se o zdravotní tvrzení2. Tato tvrzení jsou v reklamách i  přes výše 

zmíněné zákazy často používána v rozporu se zákonem. [2] 

 

 Nutno říci, že tvrzením3 se rozumí jakékoli sdělení nebo znázornění, které není 

povinné, včetně obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli 

podobě, které uvádí, naznačuje nebo zprostředkovaně vyjadřuje, že potravina má určité 

vlastnosti. [2] 

 

Příklady zdravotních tvrzení: 

- „příznivě působí při nachlazení a únavě“, 

- „pomáhá předcházet křečovým žilám“, 

- „předchází infarktu“, 

- „bojuje proti příznakům stárnutí“... 

 

 Mezi výše uvedenými příklady jsou i tvrzení, která nesplňují legislativní 

omezení a nesmějí se tak uvádět. Která tvrzení je možné uvádět a za jakých podmínek, 

komplexně upravuje nové evropské nařízení, které je účinné od 1. července 2007. Jedná 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při  
   označování potravin 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při  
   označování potravin 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při   
   označování potravin 
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se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a 

zdravotních tvrzeních při označování potravin. 

 

 Podle tohoto nařízení, nesmí být zdravotní a výživová tvrzení nepravdivá, 

dvojsmyslná nebo klamavá. Nesmí vést k nadměrné konzumaci určité potraviny a tuto 

konzumaci omlouvat. Zakázané jsou také jakékoli odkazy na změny tělesných funkcí, 

které mohou u spotřebitelů vzbuzovat strach nebo které mohou zneužívat jejich strachu. 

[18] 

 

 Dovolené není ani uvádění toho, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo 

být ohroženo zdraví. U potravin a doplňků stravy je nutné se vyvarovat rovněž odkazů 

na míru nebo množství úbytku hmotnosti a na doporučení jednotlivých lékařů nebo 

dalších odborníků ve zdravotnictví. Odkazy na doporučení vnitrostátních sdružení 

odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie a doporučení charitativních 

organizací v oblasti zdraví jsou v současné době povolené, ale lze očekávat, že v blízké 

budoucnosti budou přesně specifikovány organizace, které jediné budou moci potraviny 

a doplňky stravy doporučovat. [18] 

  

 Pokud jde o uvádění obecných tvrzení je jejich použití v souvislosti s doplňkem 

stravy zakázáno. Ledaže by takové nespecifické tvrzení bylo doplněno o zcela konkrétní 

zdravotní tvrzení. Pokud tedy například tvrzení “s naším přípravkem se budete cítit 

lépe” bude doplněno o tvrzení “podporuje činnost trávicích žláz”, pak je to z pohledu 

legislativního v pořádku. [2]   

 

Příklady tvrzení obecného typu: 

-  „dobré pro Vaše zdraví“,  

- „obnoví Vaši duševní pohodu“,  

- „s naším přípravkem se budete cítit lépe“,  

- „bolí Vás něco? S naším přípravkem máte po starostech“. 
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 Častým jevem v reklamě na doplňky stravy, je doporučení výrobku s odvoláním 

na klinické studie. Je nutno říci, že vždy musí jí o konkrétní studie, které jsou snadno 

identifikovatelné a v případě potřeby dohledatelné.  

  

2.4.4 Veřejný registr zdravotních tvrzení 

 Do července minulého roku platilo, že zdravotní tvrzení jsou všechna dovolena, 

pokud neporušují obecné požadavky na reklamu a na reklamu doplňků stravy. Nové 

nařízení však přináší nový přístup ke schvalování zdravotních tvrzení. 

 

 Nyní tedy platí to, že všechna zdravotní tvrzení v celé EU jsou zakázána. Aby 

mohl výrobce a zpracovatel reklamy tvrzení používat, musí být tvrzení uvedeno ve 

veřejném registru, který vede Evropský úřad pro bezpečnost potravin. [18] 

 

 V tomto registru budou uvedeny jak schválené zdravotní tvrzení, tak také 

tvrzení, která schváleny nebyly. V obou případech musí schvalovací komise sdělit, proč 

o schválení či neschválení rozhodla a za jakých podmínek tvrzení mohou být sdělována. 

Návrhy tvrzení zasílají komisi výrobci doplňků stravy. Komise bude veřejný rejstřík a 

všechny jeho seznamy neustále aktualizovat. [18] 

 

 Jelikož je nařízení použitelné od 1. července 2007, jsou uděleny výjimky pro 

výrobky, které byly uvedeny na trh před tímto datem. Tyto výrobky tak mohou být dále 

uváděny na trh a provázet je reklamy podle původních omezení, nejdéle však do 31. 

července 2009. [18] 

 

 Na výrobky, uvedené na trh po 1. červenci 2007, se už vztahuje nové nařízení. 

V jejich reklamách, mohou být tedy použity pouze tvrzení, které jsou schváleny a jsou 

v registru tvrzení.  

 

 Termín, do kterého musí Evropská komise tento registr uveřejnit, je leden 2010, 

nyní tak nastává situace, kdy v reklamě na nové produkty nemohou být použity 

prakticky žádná tvrzení. 
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2.5 DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM POVINNOSTÍ 

 Dozor nad dodržováním povinností v oblasti regulace reklamy provádí pro 

reklamu v televizi a v rozhlase Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dozor nad 

reklamou doplňků stravy v časopisech, na internetu, v lékárnách, v letáčcích apod. je 

prováděn Krajskými odbory kontroly při živnostenských úřadech. Dozor nad 

nevyžádanou reklamou šířenou elektronickými prostředky provádí Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Dalším orgánem dozoru je Rada pro reklamu (viz. kapitola 2.2.3). 

[26] 

 

 Kontrolu na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků 

provádí také Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dozor nad dodržováním 

povinností na úseku léčiv provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. [26] 

 Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní 

praktikou, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy. 

 

 

2.5.1 Posuzování reklam 

 Při posuzování, zda se jedná o nepovolenou srovnávací reklamu nebo o reklamu, 

která je nekalou obchodní praktikou, je orgán dozoru oprávněn požadovat na zadavateli 

reklamy předložení důkazů o správnosti skutkových tvrzení v reklamě, je-li takový 

požadavek přiměřený s ohledem na okolnosti případu nebo na oprávněné zájmy 

zadavatele reklamy nebo jiné osoby. [26] 

 

 Orgán dozoru může považovat tvrzení v reklamě za nesprávná, jestliže 

požadované důkazy nebyly poskytnuty ve stanovené lhůtě nebo v nezbytně nutném 

rozsahu. [26] 

 

 Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu 

se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Může též zakázat nepřípustnou 

srovnávací reklamu nebo reklamu, která je nekalou obchodní praktikou jako protiprávní 

jednání podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství. Orgán dozoru je 
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oprávněn pozastavit zahájení šíření nepovolené srovnávací reklamy nebo reklamy, která 

je nekalou obchodní praktikou. [26] 

 

2.5.2 Nucená registrace 

 Přesto, že všechna výše zmíněná pravidla pro reklamu doplňků stravy jsou 

poměrně přísná, v praxi je nikdo moc nehlídá. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) i 

ministerstvo zdravotnictví shodně tvrdí, že kontrola reklamy není jejich pravomocí. [24] 

 

 Největší hrůzu u výrobců a inzerentů doplňků stravy tak vyvolává tzv. nucená 

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

zákon o léčivech dává SÚKLu pravomoc rozhodnout u různých sporných, tzv. 

hraničních přípravků, mezi které doplňky stravy patří 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 mnohaletý složitý proces. Fakticky je tak 

doplněk stravy zcela vyřazen z trhu, protože jako „neregistrovaný lék“ nesmí být 

prodáván.  

 

 Přitom při rozhodování o hraničních přípravcích SÚKL vychází nejen ze složení 

preparátu samotného, ale hlavní důraz klade na tvrzení, která o preparátu šíří sám 

výrobce, rozhoduje se tedy zejména podle reklamy! Důvodem pro zařazení přípravku 

mezi léky, tak může být i to, 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 obale nebo v průvodních informacích. Výsledek posouzení 

do značné míry závisí nejen na použité formulaci tvrzení, ale i na tom, pro jakou 

cílovou skupinu je přípravek určen. [25] 

 

 Příklady slov, která mohou ve spojení nebo v kontextu s nemocí, chorobou nebo 

specifickým nepříznivým stavem indikovat nebo implikovat léčivý účinek: léčit, hojit, 

odstraňovat, zmírňovat, zastavovat, napravovat, ošetřovat, předcházet, obnovovat, 

opravovat, eliminovat.  
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 Slova, která v případě, že nejsou ve spojení nebo v kontextu s nemocí, chorobou 

nebo specifickým nepříznivým stavem, nejsou obecně považována za indikující léčebný 

účel: blahodárný, příznivý, revitalizující, uvolňující, osvěžující, vzpružující, 

povznášející, utišující.  

 

 

2.6 ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI SUBJEKTŮ V REKLAM Ě 

 

 

2.6.1 Odpovědnost 

 Za obsah reklamy odpovídá její zpracovatel1 v plném rozsahu, byla-li 

zpracována pro jeho vlastní potřebu. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné 

právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zpracovatel a 

zadavatel2 společně a nerozdílně. Za obsah šířené reklamy nenese odpovědnost 

zadavatel, pokud prokáže, že zpracovatel nedodržel při zpracování jeho pokyny. 

Naopak zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah reklamy tím, že poukáže 

na její zadání zadavatelem. Jedinou výjimku tvoří situace, kdy se jedná o údaje, jejichž 

pravdivost nemůže sám posoudit. [26]  

 

 Za způsob šíření odpovídá šiřitel3. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která 

prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. [26] 

 

2.6.2 Povinnosti 

• zadavatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně 

po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. Na písemné vyžádání 

je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům 

dozoru. [26] 

                                                 
1 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: Zpracovatel – právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe  
   nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu reklamu zpracovala.  
2 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: Zadavatel – právnická nebo fyzická osoba, která objednala u  
   jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu. 
3 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: Šiřitel – právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně  
   šíří. 
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• zadavatel je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení sdělit 

bez zbytečného odkladu údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a 

další materiály a informace vztahující se k této reklamě. [26] 

• zpracovatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního 

řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli 

reklamy, je-li mu znám. [26] 

• šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení 

sdělit bez zbytečného odkladu údaje o osobě, která u něj šíření reklamy 

objednala. [26] 
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3 SOUČASNÝ STAV 

 

 Monitoringu reklamy léčiv, doplňků stravy a kosmetiky se od roku 2005 aktivně 

věnuje reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o. Na podzim roku 2007 představila 

veřejnosti výsledky studií, která mapují dodržování právních norem v reklamě v České 

republice.  

 Závěry této studie potvrzují, že právo chránící spotřebitele je dostatečně přísné, 

avšak v praxi jsou zadavatelé reklam často a účelově hájeni. 

 

   

3.1 STUDIE KVALITY REKLAMY NA DOPL ŇKY STRAVY 

 Agentura TROAS s.r.o. od roku 2005 až do roku 2007 prováděla průzkum, ve 

kterém sledovala vývoj prostředí reklamy doplňků stravy u nás. Podle tohoto průzkumu 

je podíl nelegálních reklam doplňků stravy přes 80 procent.1 

 

 

3.1.1 Reklama v tištěných materiálech a inzerci 

 Zdroji pro tento průzkum byly především volně dostupné reklamní materiály v 

odborných a populárních tiskovinách, dále také letáčky např. v lékárnách či čekárnách 

lékařů. Během průzkumu bylo zkontrolováno 341 reklam.  

 

 Jak je z níže uvedeného grafu patrno, reklama nevyhověla legislativním 

požadavkům v 89 procentech! 

 

                                                 
1 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
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Graf 3.1: Studie kvality reklamy na DS – tištěné materiály a inzerce1 

  

 

3.1.2 Reklama v televizních spotech 

 Během tohoto průzkumu bylo zkontrolováno 32 reklamních spotů na čtyřech 

hlavních TV stanicích u nás. 

9,50%

90,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

v po řádku
porušení zákona

 

Graf 3.2: Studie kvality reklamy na DS –  televizní spoty2 

 

                                                 
1 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
2 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
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 Z průzkumu vyplývá, že v případě reklamních spotů v TV je procento 

nelegálních reklam dokonce ještě vyšší než v případě reklam publikovaných 

v tiskovinách – 90,5 procenta! 

 

3.1.3 Reklama u koncových prodejců 

 Objektem zájmu tohoto průzkumu bylo dodržování legislativy reklam 

v zásilkovém obchodě (především v internetových lékárnách) a také v kamenných 

obchodech (opět především v lékárnách). 

 

 Průzkum reklamy na internetových lékárnách byl prováděn jen u takových 

lékáren, kde se současně prodávají přípravky od více výrobců. Na 27 webových místech 

bylo shlédnuto 15 inzercí různých přípravků. Z výsledku průzkumu vyplývá, že reklama 

na internetových lékárnách byla nelegální v plných 100 procentech!!!  
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Graf 3.3: Studie kvality reklamy na DS – reklama na internetu (internetové lékárny)1 

 

 

 Pokud jde o průzkum v kamenných obchodech, jednalo se především o lékárny a 

prodejny zdravé výživy. Navštíveno bylo 21 prodejen v regionu Prahy a severní 

Moravy. Stejně jako v případě internetových lékáren, i v tomto případě výsledky 

ukázaly, že s legislativou reklamy si zadavatelé a šiřitelé velkou hlavu nedělají...   
                                                 
1 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
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Graf 3.4:  Studie kvality reklamy na DS – reklama v kamenných obchodech (lékárny)1 

 

 

 

3.2 HLAVNÍ PŘÍČINY NEDODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH NOREM   

 

 Podle agentury TROAS s.r.o.2, patří mezi hlavní, proč se nedodržují právní 

normy regulace reklamy: 

 

1. chybná volba typu registrace výrobku 

2. špatné návyky v procesu produkce reklamy v praxi 

3. špatná volba subdodavatelů 

4. sankce za porušení zákona 

 

 

3.2.1 Nevhodná volba typu registrace výrobku 

 Pokud výrobce při rozhodování o způsobu registrace svého výrobku (doplněk 

stravy, potravina pro zvláštní výživu, léčivo, zdravotní prostředek) volí mezi více typy 

                                                 
1 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
2 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
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registrací, musí si uvědomit, že tím současně volí možnosti přípustné propagace svého 

produktu v reklamě. Reklama léčiv je regulována mnohem více než reklama doplňků 

stravy, naopak zdravotní prostředky v současné době nepodléhají žádné zvláštní právní 

úpravě, vztahuje se na ně pouze obecná legislativní regulace reklamy. 

 Častá chyba výrobců je, že určují způsob propagace přípravku a teprve následně 

vybírají mezi způsoby různých registrací. To je ovšem závažnou logickou chybou, která 

je velmi často základem pro následné nedodržování právních norem regulace reklamy. 

 

 Faktory, které se nejčastěji promítají do rozhodování výrobců o způsobu 

registrace přípravků: 

- rychlost a náklady na daný způsob registrace, 

- vhodná a výhodná forma distribuce pro majoritní odběratele, 

- požadavky na přesnost výroby – přesný obsah účinných látek, 

- úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

 

Principy volby registrace přípravku: 

- typ registrace přípravku přímo vyplývá ze zvoleného účelu použití přípravku, 

- účel použití si výrobce stanovuje svobodně, 

- formou registrace se výrobce zavazuje dodržovat rámec přikázaného účelu 

použití. 

 

 Nesoulad mezi přikázaným účelem použití a zvoleným účelem použití vede 

automaticky k porušování právních norem. 

 

3.2.2 Špatné návyky v procesu produkce reklamy v praxi 

 

• Čas  

 Pokud firma důkladně zkoumá legislativní stránku všech svých reklam, vyžaduje 

to spoustu času. Umístění takové reklamy musí být s médii nasmlouváno 

v dostatečném předstihu. Cena takové inzerce pak může být dost vysoká. Naproti 

tomu řada firem využívá nárazových reklam, tzv. last minute. Média se snaží zaplnit 

volný prostor, a proto poskytují výrazné slevy. V takovém případě je inzerce 
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mnohem levnější. Mnohdy se však jedná o velmi krátký časový horizont, ve kterém 

musí být reklama poskytnuta jejímu šiřiteli. Dochází tak k eliminaci standardních 

kontrolních procesů, které obvykle vyžadují delší realizační časy. 

 

• Nevím, co chci 

 Je důležité mít přesnou vizi své reklamy, mnohdy dochází k neustálým úpravám 

reklam. Výrobce chce použít údernější a účinnější tvrzení, chce doplnit nová fakta a 

nová čísla, změnit doprovodnou grafiku... Všechny tyto drobné úpravy a 

„dodělávky“ na poslední chvíli výrazně zvyšují riziko, že dojde k chybě při procesu 

kontroly dané reklamy. 

 

• Nepřiznání vlastní chyby 

 Neochota osob zodpovědných za kontrolní činnost ve firmě přiznat omyly ve 

vlastní práci se zpětnou platností. Chtějí za každou cenu ustát svá původní 

rozhodnutí. Roli zde hraje především suverenita a prestiž zaměstnance v rámci 

společnosti. 

 Častou chybou je také tvrzení, že „dělám jen to co konkurence“. Pracovníci 

odpovědni za kontrolu se tak často ohání dosud netrestaným porušováním norem 

nejen svých reklam, ale především reklam konkurence. Tím zlehčují význam vlastní 

nelegálnosti.  

 

3.2.3 Špatná volba subdodavatelů 

 Nejčastější chyba, kterou firmy dělají při zadávání reklamy je ve výběru 

marketingové agentury, která jim bude reklamu zpracovávat. Myslí si, že marketingová 

agentura je automaticky informovaný partner. Skutečnost je ale podle agentury TROAS 

s.r.o. jiná. Marketingové agentury jsou nejméně informované o praktické problematice 

regulace reklamy.  
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Mezi hlavní důvody tohoto stavu patří: 

- zadavatelé reklamy nepodmiňují výběr subdodavatelů kvalitou těchto znalostí,  

- zadavatelé nevyžadují u zavedených a jinak spolehlivých zpracovatelů ani 

rozvoj těchto znalostí a orientace,  

- poskytování právních služeb by zvýšilo cenu výsledné reklamy. 

 

 Řešením této situace je především volba subdodavatelů podmíněná 

prokazatelnou informovaností. Volit takové agentury, které se zaměřují na problematiku 

regulace reklamy, sledují její vývoj a vzdělávají své klíčové zaměstnance. 

Marketingové agentury by také samy měly tyto služby nabízet jako obchodní výhodu 

vlastního portfolia. 

 Ostatně je to i v zájmu samotných agentur. Podle zákona1 v současné době 

agentury ručí za obsah reklam stejně tak jako jejich zadavatelé. Situace, kdy agentura 

připraví odvážný návrh a posléze přemlouvá klienta a udolává právníky, aby návrh 

podepsali, již není pro agenturu úplně nejvýhodnější. 

 

3.2.4 Sankce za porušení zákona 

 Nejvýznamnější motivátorem ke společensky odpovědnému chování 

komerčních subjektů je především situace, kdy se jim vyplatí vytvářet reklamu podle 

všech legislativních požadavků. A naopak nelegální reklama se jim nevyplatí. 

 V současné době, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a obviněný je 

ochoten zaplatit pokutu, lze v blokovém řízení uložit pokutu v maximální výši 5 000 

Kč. [26] 

                                                 
1 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů 
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Maximální výši sankcí, která jsou v současné době platná uvádí následující tabulka: 

 Maximální výše 
pokuty 

Pořádková pokuta 
- pokud zadavatel neuchovává kopie reklam po dobu 5 let a  
   pokud neposkytne informace a materiály vztahující se  
   ke zkoumané reklamě.  

50 000,- Kč 

Sankce za správní delikty  

- zadání, zpracování a šíření reklamy, která je zákonem o  
   regulaci reklamy zakázána 
- šíření nevyžádané reklamy 
- zadání, zpracování a šíření skryté reklamy  
- zadání, zpracování a šíření reklamy, která porušuje podmínky  
   pro její obsah: reklama nemravná, reklama zaměřená na osoby  
   mladší 18-ti let, reklama tabáku, alkoholu, potravin... 
- zadá a zpracuje reklamu, která porušuje podmínky stanovené  
   pro srovnávací reklamu 

2 000 000,- Kč 

- zadání, zpracování a šíření  reklamy založené na podprahovém  
   vnímání 

5 000 000,- Kč 

- zadání, zpracování a šíření reklamy klamavé 10 000 000,- Kč 
 

Tab. 3.1: Výše sankcí za porušení zákona o regulaci reklamy1 

 

 

 Jelikož žádné omezení reklamního obsahu nemůže přinést vyšší zisk z takové 

kampaně a dodržování podmínek regulace reklamy je nepostřehnutelné (pokud není 

porušení zákona výrazné, běžný spotřebitel ho nevnímá), což znamená, že nepřináší 

žádné uznání (od spotřebitele, státu, od dozorového orgánu), neexistuje žádný praktický 

pozitivní motivátor! 

 

 Jediným motivátorem tak zůstává motivátor negativní. V takové případě musí 

firma, která reklamu zadává přihlížet k míře rizika při realizace nelegální reklamy. Mezi 

tyto rizika patří především: 

- pravděpodobnost záchytu reklamy, 

- pravděpodobnost prokázání závadnosti takové reklamy, 

- efektivní výše pokuty (ztráta, snížení zisku), 

                                                 
1 § 7d a § 8a  zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů 
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- procesní zatížení včetně jeho nákladů, 

- další faktory jako je například negativní medializace firmy,  zrušení registrace... 

 

 Následující obrázek ukazuje, jak vysoká by měla být pokuta, aby byla efektivní 

a odradila od nelegální reklamy. Musí vycházet z principu, že nelegální reklama se 

subjektu nesmí vyplácet. 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Efektivní výše pokuty1 

 

 

 

3.3 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH NOREM V PRAXI 

 Evropské právo prodělalo během relativně krátkého času řadu změn. A dnes je 

tedy notný kus před zažitou oborovou praxí. Díky tomu se proti právním normám staví 

návyky reklamního průmyslu. 

                                                 
1 Zdroj: Reklamní a vzdělávací agentura TROAS s.r.o.: Seminář „Společenská odpovědnost/regulace  
   reklamy“. Praha, 25. října 2007 
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  Závažným problémem je v této situaci hlavně to, že mnohé státní orgány dozoru 

začnou v současnosti jednat jen tehdy, přijde-li jim podnět. Pokud jej tedy neobdrží, 

samy nekonají. Například Krajský živnostenský úřad v loňském roce prověřoval méně 

než čtyřicet reklam doplňků stravy na celém území České republiky. Přitom tolik 

závadných reklam je možné najít v lékárnách či časopisech během jediného odpoledne. 

[4] 

 

Obr. 3.2: Postup kontroly Krajskými živnostenskými úřady1 

 

 

 Jediné instituce,  které dnes aktivně konají, jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv a 

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Ministerstvo zdravotnictví dává od 

                                                 
1 Zdroj: Krajský živnostenský úřad 

Podnět k prošetření 
reklamy 

Kontrolní oddělení 
Krajského živnostenského 

úřadu 

K podnětu nemusí dojít 

Zahájení kontroly, výzva 
k součinnosti firmy při této kontrole 

Nedošlo k porušení 
zákona 

Porušení zákona 
nelegální reklama 

- okamžité zastavení šíření reklamy 
- během dané lhůty zpravit    
   nelegální prvky reklamy 
- v závažných případech je   
   firmě udělena pokuta 



 45 

kontroly reklamy doplňků stravy ruce pryč. Cesta k možnému zlepšení současné situace 

je tedy především ve sjednocení metodiky kontrolních orgánů, ve společné koordinaci 

postupů a v intenzivnějším screeningu reklamy. [4] 

 

 Kromě výše zmíněných, je důležitým orgánem kontroly reklamy Rada pro 

reklamu. Ta se však problémovou reklamou zabývá také pouze na základně podnětu.  

 

 

Obr. 3.3: Postup kontroly Radou pro reklamu1 

  
                                                 
1 Zdroj: www.rpr.cz 

Podaná stížnost na 
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Arbitrážní komise  
Rady pro reklamu 

Zahájení kontroly, v případě potřeby 
je firma vyzvána, aby se k reklamě 

vyjádřila a objasnila případné 
nesrovnalosti 

Nedošlo k porušení 
zákona – zamítnutí 

stížnosti 

Porušení zákona 
nelegální reklama 

Rada pro reklamu nemá pravomoc 
k sankcionování za porušení zákona 

 

- upozornění firmy na  
   nedostatky v reklamě 
- předání podnětu orgánům  
   dozoru (ŽÚ, Státní ústav  
   pro kontrolu léčiv...) 
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 Arbitrážní komise, která prošetřuje stížnosti na reklamu, je 13-ti členný 

nezávislý expertní tým, jehož hlavní náplní je posuzovat stížnosti na neetické či 

neslušné reklamy. V arbitrážní komisi jsou poměrně zastoupeni zadavatelé, agentury, 

média a významní právní odborníci, specializující se na oblast reklamy. Od roku 2001 

jsou  členy arbitrážní komise i psycholog a sexuolog. [33] 

 

 Skutečnost je však taková, že členy této rady jsou zejména firmy a asociace 

z komerční sféry. Posudky rady jsou navíc v některých případech sporné.  

 V nedávné době například řešila Rada stížnost (viz. příloha č. 3) na jogurtový 

nápoj Actimel. Ten podle své reklamy obsahuje unikání kulturu L. Casei Imunitass. 

Stížnost poukazovala na to, že žádná taková kultura neexistuje. Což je pravda. 

Zadavatel uznal, že skutečná bakterie se jmenuje jinak a že je to běžná kultura. Její 

skutečný název je prý natolik dlouhý, že zvolili název vlastní, který si zaregistrovali 

jako svou obchodní značku. Rada to uznala jako marketingově pochopitelné. Přitom 

hlavním problémem je, že firma si pro běžnou bakterii zvolila účelově název Imunitass, 

který u spotřebitelů může navodit dojem, že nápoj má pozitivní vliv na imunitní systém. 

Běžný zákazník totiž neví, že název Imunitas je jen obchodní značka a že jde o 

kombinaci naprosto běžných kultur... [4] 

 

 

3.4 VNÍMÁNÍ REKLAMY SPOT ŘEBITELI 

 

  

3.4.1 Požadavky na reklamu 

 V lednu roku 2007 proběhlo, pod vedením agentury Factum Invenio, šetření, 

které mělo za úkol zjistit, jaké požadavky na reklamu mají občané České republiky. 

Během tohoto šetření bylo dotázáno 1014 osob ve věku nad 15 let. [22] 
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 Jak je z následující tabulky patrné, pravdivost a důvěryhodnost reklamy, je pro 

nejdůležitějším kritériem.  

Jaká by měla reklama být? 
Rozhodně 
důležité 

(%) 

Spíše 
důležité 

(%) 

Spíše 
nedůležité 

(%) 

Rozhodně 
nedůležité 

(%) 

Neví 
(%) 

Pravdivá 66 28 3 1 1 
Důvěryhodná, dalo se jí věřit 63 31 4 1 1 
Obsahující důležité 
informace 

59 35 3 2 1 

Srozumitelná 58 37 3 1 1 
Neobsahující násilí 57 33 7 2 1 
Vzbuzující důvěru k výrobku 55 39 4 1 1 
Slušná, bez vulgarit 54 35 8 2 1 
Originální, nápaditá 41 42 9 5 2 
Nevtíravá, nepodbízivá 40 46 10 2 2 
Pohodová 38 46 9 3 4 
Snadno zapamatovatelná 37 45 13 3 2 
Vtipná 37 43 15 3 2 
Výrazně jiná než ostatní 29 41 18 8 4 
Používala běžných slov 28 41 22 6 3 
Odvázaná 20 35 25 15 5 
 

Tab. 3.2: Požadavky na reklamu – rozdíly v očekávání české populace1 

 

 

 Výsledek tohoto šetření nepotvrdil hypotézu, že v požadavcích na reklamu 

existují zcela zásadní rozdíly mezi věkovou kategorií do 29 let a ostatními. „Mladší“ 

kladou poněkud častěji než průměr požadavek na „odvázanost“ reklamy a její odlišnost, 

ale stejně zůstávají tyto „nároky“ na jednom z posledních míst. [22] 

 Věková kategorie nad 60 let se ve většině atributů také výrazně od ostatních 

neliší, jen kladou častěji důraz na reklamu bez násilí a na její slušnost. [22] 

 Pokud porovnáváme ženy a muže, potom ženy kladou větší důraz na pravdivost, 

informativnost, srozumitelnost, zapamatovatelnost reklamy a rovněž častěji požadují, 

aby byla reklama slušná a byla v ní použita běžná slova. [22] 

 

                                                 
1 VYSEKALOVÁ, J. Češi a reklama [online]. Praha: Expo.cz, 2007 [cit. 2008-03-18].  
   Dostupný z WWW: <http://www.expo.cz/zpravy.asp?r=2&v=d&id=185>. 
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3.4.2 Vnímání reklamy na volně prodejná léčiva a doplňky stravy 

 Můžeme říci, že oproti zahraničí je česká veřejnost velice benevolentní vůči 

reklamě na volně prodejné léky a doplňky stravy. Pouze 5% občanů by zakázalo 

reklamu na volně prodejné léky, necelá třetina Čechů by tuto reklamu povolila pouze s 

určitým omezením (31 %). Téměř polovina lidí si myslí, že si každý může dát na volně 

prodejné léky reklamu jakou chce a kde chce (47 %). Pro necelou pětinu občanů je tato 

problematika příliš složitá, než aby se k ní dokázali vyjádřit (17 %). [11] 

 

 

 Češi jsou velmi tolerantní také v případě reklamy na doplňky stravy. Stejně jako 

v šetření z roku 2006 se i v roce 2007 nadpoloviční většina občanů vyslovila pro 

povolení této reklamy bez jakýchkoliv omezení (57 %). Necelá čtvrtina lidí by reklamu 

na doplňky stravy povolila jen s určitým omezením (23 %) a pouze 5 % občanů by ji 

zcela zakázalo. [11]  

Graf 3.5: Vnímání reklamy na volně prodejná léčiva
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Graf 3.6: Vnímání reklamy na doplňky stravy

5%

23%

57%

15% zakázat reklamu

určité omezení
reklamy
žádné omezení
reklamy

příliš složitá
problematika

 

 

 

 

3.5 PŘÍKLADY REKLAMY PORUŠUJÍCÍ ZÁKON  

 

Příklad č. 1: 

 Reklama na kloubní preparát společnosti Walmark a.s., který je (jak se uvádí na 

stránkách www.proenzi.cz) určen pro lidi, které trápí bolesti kloubů. Na těchto 

stránkách je také položena otázka: „Proč zvolit Proenzi, když jsou na trhu desítky 

preparátů nabízejících pomoc při bolestech kloubů?“ . Jako odpověď je tam uvedeno, 

že: „Proenzi 3 je účinnější: Proenzi 3, to jsou 3 nejúčinnější látky využívané v terapii 

artrózy.“ Vše je pak uvozeno sloganem: Bezbolestný pohyb, to je proenzi. I přes 

skutečnost, že je uvedeno, že se jedná o doplněk stravy, působí toto reklamní tvrzení 

tak, že tomuto doplňku stravy je přisuzována schopnost léčit, pomoci od bolesti. Běžný 

spotřebitel – laik, je tak klamán. 
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Obr. 3.4: Reklama na doplněk stravy Proenzi 3 

 

 

 Také ve výše uvedené reklamě, která byla uveřejněna v deníku Blesk dne 12. 

března 2008 je tato schopnost výrobku přisuzována. To může vést ke klamání 

spotřebitele.  Stejně tak tato reklama nesplňuje ani požadavek, že musí být zřetelně 

uvedeno, že se jedná o doplněk stravy. V tomto případě je tato informace uvedena zcela 

nečitelným způsobem na pravém okraji reklamy. 

 

Příklad č. 2: 

 V časopise Zdraví (4/2007) se objevila reklama na přípravek Gesavit 10, jak z 

informací v reklamě vyplývá, jedná se o doplněk stravy. Přesto jsou v reklamě uvedena 

velmi silná zdravotní tvrzení. Přímo se jedná o tvrzení: “proti rakovině” , “vysoká 

účinnost proti nádorovým buňkám”. Dochází zde k jasnému porušení zákona o 

regulaci reklamy. 

 Další spornou částí reklamy je tvrzení “ú činky potvrzeny několika institucemi”. 

Zde se nejedná o odkazování na klinické studie, které musí být vždy přesně 

identifikovatelné. Přesto si myslím, že pokud odkazuji na instituce, které účinky 

preparátu potvrzují, mělo by být uvedeno o jaké instituce se jedná.  



 51 

 

 

Obr. 3.5: Reklama na doplněk stravy Gesavit 10 

 

 

 Na internetu (www.vseprozdravi.cz) se dokonce můžeme o výrobku dozvědět 

ještě více. Reklama hlásí, že je: „nový, vysoce účinný preparát proti rakovině“ .  

V tomto případě se výrobce ani nesnaží léčebné účinky svého preparátu sdělit pomocí 

slovních kliček, přímo a „natvrdo“ říká, že jeho preparát je proti rakovině!  

 Dále říká, že přípravek významně snižuje riziko vzniku a růstu nádorů, ale také 

aktivně ničí nádorové buňky u pacientů s rakovinou. Uvádí, že přípravek, jako jeden z 

mála doplňků stravy v ČR, prošel náročnými zkouškami a vědeckými studiemi, které 

trvaly 8 let. Říká že, studie a zkušenosti pacientů jasně prokázaly nejen vysoký účinek 

preparátu, ale také velmi rychlý nástup účinku (už po prvním týdnu užívání). 

Blahodárné účinky preparátu Gesavit se začínají projevovat již po prvním týdnu 

užívání. Vysoká účinnost preparátu tak nastupuje již po krátké době. Laboratorní studie 

dokonce prokázaly, že již po 3 týdnech byla úspěšnost preparátu 74 %. 
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 V tomto případě tak porušuje zákon1 tím, že inzerce odkazuje na nekonkrétní 

klinické studie, přičemž povoleny jsou pouze odkazy na konkrétní klinické studie. 

 

Příklad č. 3: 

  

Obr. 3.6: Reklama na doplněk stravy Prostavol 

  

 

 V deníku Blesk můžeme v současné době narazit na reklamu na přípravek 

Vasogen, Vasoplex a Prostavol. V případě Prostavolu se píše, že vylepšuje sexuální 

funkce. Pokud chceme více informací a navštívíme stránky www.paa.cz, dozvíme se, že 

uvedený přípravek dokonce doporučuje MUDr. Miroslav Plzák, CSc. V dřívější době 

nebylo (na rozdíl od reklamy volně prodejných léčiv) zakázáno doporučení lékaře, 

v současnosti je situace jiná. Tento zákaz platí i na reklamu doplňků stravy. Kromě 

zákazu doporučení odborníkem, je zde opět porušen zákon tím, že přisuzuje doplňku 

stravy vlastnosti léčby.  

 

                                                 
1 § 5d zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů 
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 V této reklamě je také přípravek Vasogen, jedná se o doplněk stravy, který je 

určen ke zlepšení sexuálního života. Mnoho výrobků, které jsou určeny právě pro 

zlepšení sexuálního života mají společné prvky reklamy. Často je tato reklama 

nerealistická, využívající marketingového vnucování a kombinace sugestivních výrazů s 

napodobením moderních postupů (odkazují na nekonkrétní vědecké studie) 

používaných při ověřování účinků. 

 

 Jedním z těchto přípravků je i doplněk stravy Clavin. Na internetu  

(www.clavin.cz) se můžeme dočíst, že: „může citelně zvýšit sexuální výkonnost a 

zdatnost“. Dále je uváděno, že je účinným a bezpečným přípravkem na posílení 

sexuální aktivity, podporuje a prodlužuje erekci. Působí proti impotenci a jeho účinek je 

okamžitý a nezávislý na věku uživatele. I v tomto případě výrobce přisuzuje doplňku 

stravy léčebné účinky. 

 

 Další příklad doplňku stravy, který měl reklamu (tentokrát v televizi), jež 

porušovala legislativu ČR, je přípravek Arginmax. Ten v minulosti doporučoval MUDr. 

Radim Uzel, CSc. Tvrdil, že úžasný sex jednoduše řeší Arginmax, a dále nabádal 

spotřebitele k jeho koupit. V reklamě také uváděl účinnost ověřenou klinickými testy. 

Celkově tato reklama vytvářela dojem, že Arginmax je lék. Na tuto reklamu však byla 

podána stížnost a v současné době už ji v televizi nemůžeme vidět. 

 

Příklad č. 4: 

 Stejně jako v předešlé reklamě, i v této reklamě doplněk stravy doporučuje lékař. 

Lékař přímo uvádí, že má s výrobkem u svých pacientů dobrou zkušenost. Jedná se o 

osobu, která díky svému postavení může podporovat vyšší spotřebu doplňků stravy. 

Opět se jedná o porušení zákona tím, že výrobek je doporučován lékařem.  
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Obr. 3.7: Reklama na doplněk stravy Valecaps Plus 

 

 

Příklad č. 5: 

 V případě reklamy na přípravek Caffit je dle mého názoru porušen zákon 

z hlediska dobrých mravů. Reklama očividně využívá motivu strachu. V tomto případě 

se nejedná o klamání spotřebitele, je tvrzena pravda. Avšak varování lékaře, že „únava 

za volantem zabíjí“, je dle mého názoru velmi silným tvrzením. Reklama pracuje 

s motivem strachu a může tak u spotřebitele vzbudit neúměrné obavy. Forma varování 

by se neměla odehrávat v tak dramatické podobě. Opět se zde objevuje doporučení 

lékaře. 

 Kromě toho se v reklamě nikde neobjevuje sdělení o tom, že se jedná o doplněk 

stravy i přes to, že o doplněk stravy jde. 
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Obr. 3.8: Reklama na doplněk stravy Caffit 

 

 

Příklad č. 6: 

 Dalším příkladem klamavé reklamy je reklama na výrobek GS Dormian. Zde se 

tvrdí, že přípravek „zkracuje dobu usínání, zlepšuje kvalitu spánku, celkově zklidňuje 

organismus...“. Jelikož se jedná o doplněk stravy, nemůžeme o něm tvrdit, že přímo on 

má tyto vlastnosti. Tento přípravek může např. pomáhat zkrátit dobu usínání, pomáhat 

při celkovém zklidnění organismu... Můžeme také říci, že např. blahodárně působí na 

kvalitu spánku. Informace o tom, že je přípravek doplňkem stravy zde uvedena je, 

ovšem opět docela nečitelným způsobem. 

 Ovšem správně se v této reklamě, kde se nabízí speciální akční nabídka, uvádí 

do kdy tato nabídka platí.  
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Obr. 3.9: Reklama na doplněk stravy GS Dormian 

 

 Další reklama od stejného výrobce, tentokrát na přípravek Ginkgo Forte uvádí 

také speciální nabídku pro spotřebitele. Oproti předchozí reklamě už však porušuje 

zákon o ochraně spotřebitele1 tím, že neuvádí do kdy tato „superakce“ platí.  

 

 

 

Obr. 3.10: Reklama na doplněk stravy GS Ginkgo FORTE 

 

                                                 
1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
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Příklad č. 7: 

 Další oblastí, kde se často setkáváme s porušováním zákona jsou reklamy na 

přípravky na hubnutí. Nejčastější prohřeškem jsou tvrzení o zabraňování jo-jo efektu u 

přípravku na hubnutí. To ukazuje i další reklama – na přípravek C.L.A. Booster. 

Všechna tato tvrzení jsou totiž klamavá. Dokud přípravek účinkuje a redukuje váhu, 

nemůže jo-jo efekt vzniknout. Po vysazení přípravku však nastává jo-jo efekt velice 

rychle.  Navíc i v této reklamě se setkáváme se špatně čitelným označením “doplněk 

stravy”. 

 

 

 

Obr. 3.11: Reklama na doplněk stravy CLA Booster 
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3.6 PŘÍKLAD LEGÁLNÍ REKLAMY 

 Následující ukázka reklamy je vzorovým příkladem, jak vytvořit naprosto 

legální reklamu. V reklamě je zcela zřetelně uvedeno, že se jedná o doplněk stravy. Je 

uvedeno, kterým osobám je určen, stejně tak je uvedeno upozornění pro osoby, které by 

si měly dát pozor při užívání tohoto přípravku. 

 

 Reklama působí jako snaha o vzdělání 

spotřebitele. Popisuje, co preparát obsahuje za 

složky. 

 Dále reklama nepřisuzuje výrobku žádné 

léčebné účinky. Uvádí o výrobku pouze, že: 

- je vhodný jako podpůrný prostředek... 

- příznivě působí na... 

- stimuluje a podporuje 

- blahodárně působí 

- pomáhá při... 

- dodává tělu látky. 

 

  Žádné z těchto tvrzení není napadnutelné. 

Volba slov „pomáhá při“ je velice šikovná, 

naznačuje tak, že spotřebitel má vlastně obtíž řešit 

(léčit) jiným způsobem a tento přípravek mu při 

tom bude jen pomáhat. Sám přípravek nic 

nevyřeší...  

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 3.12: Reklama na doplněk stravy Sarapis  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

 

4.1 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

Název:      VALOSUN a.s. 

Sídlo firmy:      Brno, Kytnerova 403/5, PSČ 621 00 

Identifikační číslo:    253 41 090 

Právní forma:     akciová společnost 

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč 

 

Akcie: 

- 120 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-  

   Kč 

  

Předmět podnikání:    

- výroba potravinářských výrobků 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo věd společenských 

- reklamní činnost a marketing 

- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků 

 

Statutární orgán:    

- statutárním orgánem je představenstvo. Představenstvo má předsedu a dva řadové  

   členy. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové  

   představenstva společně. 

 

- předseda představenstva:  Ing. Martin Šibal 

- členové představenstva:  Ing. Petr Odehnal 

     Iva Hartmannová 
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Dozorčí rada: 

- předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Strašák 

- členové dozorčí rady: Filip Kadaňka 

 Leoš Götzinger 

 

 

4.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLE ČNOSTI 

Společnost VALOSUN a.s. vznikla jako ryze česká firma v roce 1997. Zabývá 

se vývojem, výrobou a distribucí přírodních doplňků stravy.  

Původním posláním společnosti bylo navázat na tradici vývoje a výroby 

bylinných kapek, které vycházely z unikátních receptur. V současnosti je však 

společnost mnohem dál. Spolupracuje s renomovanými vědeckými institucemi a 

odbornými pracovišti a uvádí na trh přírodní produkty podpořené nejnovějšími 

vědeckými poznatky a nejmodernějšími technologiemi. Příznivé účinky všech jejich 

výrobků potvrzují dostupná klinická testování prováděná pod dohledem předních 

odborníků. 

 

Pro VALOSUN a.s. je velice důležitá kvalita jejích výrobků a proto výrobní 

procesy vycházejí z předpisů pro výrobu léčiv GMP1 a ze striktních kvalitativních 

požadavků norem ISO. Produkty společnosti jsou k dostání pouze v lékárnách. 

 

Společnost je členem odborných asociací, např: 

- poradní komise Společnosti pro probiotika a prebiotika, 

- České asociace pro speciální potraviny. 

 

 

4.3 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 Jelikož společnost vyrábí přírodní produkty a doplňky stravy, chce podporovat 

zdravý životní styl naší společnosti. To bylo také hlavním důvodem, proč se rozhodla 

formou sponzoringu podporovat sportovní aktivity.  

 

                                                 
1 Normy tzv. správné výrobní praxe ve farmacii 
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Mezi ty nejdůležitější patří: 

- Basketbal – sponzoruje družstvo žen a dívek Valosun Brno 

- Brněnská laťka Valosun – závod výškařů světové úrovně 

- Valosun Cup – mezinárodní basketbalový turnaj dívek 

- Evropské atletické hry mládeže – jedna z nejvýznamnějších mládežnických 

událostí svého druhu v Evropě 

- Fakultní klub Brno – plavecký oddíl 

 

 

4.4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 Kromě vývoje a výroby doplňků stravy poskytuje společnost zájemcům servis v 

otázkách vývoje, přípravy výroby a produkce potravních doplňků a kosmetiky. Dobře 

zavedené výrobní prostory v ČR i zahraničí splňují kvalitativní požadavky GMP a 

norem ISO 9000.  

 

Přehled výrobkových forem, které společnost nabízí: 

- tekuté  formy (kapky, tinktury) 

- želatinové 

- tablety, tobolky 

- převedení olejů do suché práškové formy, tzv. Freecedrying 

- kosmetické výrobky (mýdla, šampony...) 

 

 Dále společnost dodává suroviny a speciální formy. Po předchozím projednání je 

možné zajistit dodávku vybraného okruhu kvalitních surovin. Rovněž nabízí 

zprostředkování výroby speciálních forem. 

 

 společnost rovněž zajišťuje profesionální tvorbu reklamních a obalových 

materiálů včetně tisku, kompletace a balení výrobků i expedice. 
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4.4.1 Sortiment společnosti 

 Společnost v současné době dodává na trh 31 produktů. Tyto produkty jsou 

určeny pro lidi s různými zdravotními obtížemi. Produkty můžeme rozdělit do 11 

skupin: 

 

• Obtíže s trávením: 

 - Akut Biotic, Biopron 9, Biopron JUNIOR, Senior BIOTIC 

• Urologické obtíže: 

 - Uroval, UROVAL biotic, UROVAL manosa 

• Obtíže s hemoroidy: 

 - Hemodin, Hemoval, Hemoval Plus 

• Přípravky při hubnutí: 

 - Minaxin, Siluetan 

• Obtíže s prostatou: 

 - Prostachol, Proval, Prostasun, Proval EPI 

• Obtíže při diabetu: 

 - Diaval, Diaval Extra, Diaval Caps 

• Obtíže spojované s potencí: 

 - Valopron, Valopron MaXx 

• Obtíže s žilami: 

 - Valoven, Valoven elastic 

• Obtíže s játry: 

 Valohep 

• Období klimakteria: 

 - Minapent, Minapent Balance, Valoklim 

• Jiné obtíže: 

 - Gingo plus, Valochol, Valochol Rapid, A-SUN mýdlo 
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4.5 SWOT ANALÝZA  

 

Silné stránky:   

- výzkum a vývoj nových výrobků 

- spolupráce s významnými farmaceutickými institucemi 

- členství v odborných asociacích 

- vysoká profesionalita a etika podnikání 

- systém záruk pro své zákazníky 

- zákaznický věrnostní klub 

 

Slabé stránky: 

- reklama a propagace 

- absence jasné marketingové strategie 

- nepříliš známé jméno společnosti 

 

Příležitosti: 

- vstup na nové trhy 

- rozšíření výrobního programu 

- nová skupina zákazníků (po zavedení poplatků za recept) 

 

Hrozby: 

- vstup nového konkurenta 

- legislativní nároky na doplňky stravy 

- legislativní omezení reklamy doplňků stravy 

- snížení kupní síly spotřebitelů 

 

 

4.6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 Ve společnosti pracuje 41 zaměstnanců. Dvanáct z nich jsou obchodní zástupci 

firmy. Z toho čtyři jsou pro region Slovenské republiky a osm pro region České 

republiky. Zbytek zaměstnanců pracuje v sídle společnosti. 
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 Dle organizační struktury společnosti (viz. příloha č. 7) je společnost rozdělena 

do tří oddělení. Jedná se o ekonomické oddělení, marketingové oddělení a obchodní 

oddělení. 

 Do ledna tohoto roku stál v čele každého oddělení jeho ředitel. V současnosti je 

však situace taková, že marketingové oddělení svého ředitele nemá a spadá přímo pod 

generálního ředitele společnosti.  

 

 

  Obr. 4.1: Vedení společnosti 

 

 

Generální ředitel 

Obchodní ředitel Ekonomický ředitel 

Obchodní oddělení Ekonomické oddělení Marketingové odd. 
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4.7 MARKETINGOVÉ ODD ĚLENÍ 

 

Obr. 4.2: Organizační struktura marketingového oddělení 

 

 

4.7.1 Oddělení zákaznického servisu 

 Na tomto oddělení pracují dvě operátorky, jejichž hlavní pracovní náplní je 

poskytování informací na bezplatné infolince, která je zřízena pro potřeby zákazníků. 

Informace, které zákazník na této infolince dostane jsou také brány jako reklama, proto i 

na ně se vztahuje veškerá regulace reklamy doplňků stravy. 

 

 Dalším důležitým bodem jejich práce je odpovídání na dotazy na internetových 

stránkách jednotlivých produktů. Zde mají zákazníci možnost pokládat otázky 

z různých oblastní medicíny ve spojitosti s našimi produkty. Odpovídání na tyto dotazy 

a poskytování jakýchkoli informací, při kterých jsou užita zdravotní tvrzení je bráno 

jako reklama, a proto i zde je nutná znalost legislativy. 

 

Generální ředitel 

Projektový manažer Vedoucí médií a PR Vedoucí 
zákaznického 

servisu 

Projektový manažer 

Grafik 

Projektový manažer 

Operátorka 

Operátorka 

Projektový manažer 
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 Je tedy velice důležité, aby obě operátorky měly neustálý přehled a povědomí o 

tom, co a jak smějí říkat. Jak mohou informace formulovat. Jaké informace a jaká 

tvrzení mohou zákazníkům vůbec podat.  

 

 V současné době dostávají operátorky informace o legislativních omezeních 

formou občasných e-mailů od zaměstnanců vývojového oddělení. Často nedostávají 

informace zpracované, ale jsou pouze odkazovány na různé vyhlášky a nařízení. 

Operátorky tak nemají ucelenou představu a jsou jim poskytovány jen informace 

vytržené z kontextu.    

    

4.7.2 Oddělení médií a PR 

 Právě zde, se nejčastěji pracuje s tvorbou textu a různých grafik. A tato reklama 

je také nejvíce vidět (nejen spotřebiteli, ale také konkurencí). Proto právě zde, musí být 

kladen nejvyšší důraz na to, aby zaměstnanci měli neustálý přehled o legislativě týkající 

se jejich práce. 

  

 Vedoucí tohoto oddělení spolupracuje s redaktory médií, ve kterých vychází 

inzerce. Na každý měsíc připravuje mediaplán, ve kterém je naplánována veškerá 

reklama. Plánuje, kde a na jaké výrobky bude reklama uvedena, dále jakého tématu se 

bude reklama případně PR článek týkat. Na základě toho zadává tvorbu reklamy 

zaměstnancům svého oddělení. 

   

 Ještě v dubnu tohoto roku měli tvorbu inzerce na starost dva zaměstnanci. Od 

května už je situace jiná, všechna práce je nyní pouze na jednom zaměstnanci. Ten má 

za úkol zpracovat veškerou reklamu výrobků.  

 

 Jelikož se v reklamě velmi často používají zdravotní tvrzení, je nutné při jejich 

tvorbě úzce spolupracovat s vývojovým oddělením. Toto oddělení poskytuje veškeré 

„medicínské“ podklady a v případě potřeby konzultuje konečné znění inzerátu. Je tedy 

hlavní kontrolou toho, aby spotřebitel nebyl údaji v reklamě klamán a nebyly mu 

sdělovány nepravdivé informace. 
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 Co se týče dodržování a kontroly legislativy v reklamě, myslím si, že jsou ve 

společnosti určité nedostatky. Například pokud přijde nový zaměstnanec, který nemá 

zkušenosti s tvorbou reklamy potravin či přímo doplňků stravy, je mu jen zběžně 

řečeno, co a jak může v reklamě formulovat. Stejně jako operátorky na infolince, tak i 

tento zaměstnanec, tak nedostává ucelené informace. Dochází tak k tomu, že se neustále 

opakují stejná zdravotní tvrzení a je jen malá možnost inovace inzerce. 

 

 

Obr. 4.3: Postup tvorby reklamy 

 

 

 

Zadání reklamy  
- téma 
- cílová skupina zákazníků 
- kde bude reklama zveřejněna 
- formát reklamy (velikost, zda grafika či PR článek) 

Konzultace reklamy a jejího tématu 
s vývojovým oddělením 

Návrh podoby a obsahu reklamy 

Schválení reklamy vedoucím 
oddělení médií a PR 

Schválení reklamy generálním 
ředitelem 

V případě nutnosti schválení 
legislativní stránky reklamy 

s obchodním ředitelem 

KONEČNÁ PODOBA REKLAMY 
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4.8 SLEDOVÁNÍ LEGISLATIVY VE SPOLE ČNOSTI 

 Jelikož společnost není příliš velká, nevyplatí se jí, aby zaměstnávala vlastního 

právníka. Při tvorbě reklam je však zapotřebí i konzultace s osobou, která se o 

legislativu zajímá a sleduje veškeré její změny. Nabízí se tedy otázka konzultace 

s externím právním subjektem. Z časového hlediska to ovšem není příliš šťastné řešení, 

jelikož je mnohdy zapotřebí okamžitá konzultace. Množství inzerce také není 

zanedbatelné, denně se připravuje a kontroluje více než 5 inzerátů. Je tedy patrné, že je 

důležité mít přímo ve firmě osobu, která je schopna poskytnout potřebnou informaci. 

 

 V minulosti byl touto osobou ředitel marketingového oddělení. Tento se účastnil 

různých školení a seminářů zaměřených právě na tuto problematiku. Měl za úkol 

sledování legislativních změn a následně o nich informovat ostatní zaměstnance firmy.  

 

 Za současné situace, kdy tento člověk ve společnosti chybí, převzal oblast 

legislativy obchodní ředitel. Ovšem ani tato situace není zcela šťastná. Nejenže je 

obchodní ředitel pracovně velice vytížen, ale často pobývá i mimo území České 

republiky. 

 

 

4.8.1 Sledování konkurenčních reklam 

 Velice důležitou činností je také sledování reklam konkurence. Nejenže se tak 

dozvídáme o novinkách, ale také můžeme sledovat, jakým směrem se reklama DS 

vyvíjí. Reklama je velice důležitým marketingovým nástrojem. Musíme tedy sledovat 

nejen na jaký výrobek reklama je, jakou má podobu a jaké informace o výrobku podává, 

ale hlídáme také to, jestli nejeví známky nekalé soutěže. V případě nekalosoutěžní 

reklamy, může dojít a dochází k poškozování ostatních výrobců. Nejvíce právě těch, 

kteří se legislativou řídí. Takové reklamě se samozřejmě musíme bránit. 

 

 Praxe ve firmě je taková, že se ze signálních výtisků uchovávají všechny 

reklamy našich přímých konkurentů a reklamy přípravků, které jsou určeny pro stejné 

indikace jako výrobky společnosti VALOSUN a.s. 
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 V případě, že bude zjištěna reklama, která porušuje zákon v méně závažných 

případech (například neurčení do kdy trvá speciální nabídka v ní uvedená), je dobré 

uchovávat veškeré dostupné informace o ní. Pokud se toto děje opakovaně, můžeme 

informovat buď zadavatele reklamy a žádat nápravu, nebo podat podnět přímo 

k orgánům dozoru.  

 V případě zjištění nekalosoutěžní reklamy, která poškozuje přímo naši 

společnost, je vhodné nechat zpracovat posudek externího právního subjektu a 

neprodleně informovat zadavatele reklamy. Pokud zadavatel reklamy neučiní urychleně 

nápravu, je nutné se bránit a obrátit se na soud. 

 

 

4.9 PRAKTICKÉ NÁVRHY 

 Pro zefektivnění práce marketingového oddělení, především tvorby a kontroly 

reklamy je zapotřebí: 

 

• člověk, který bude aktivně sledovat legislativu, 

• vytvoření systému, podle kterého se bude při tvorbě reklam orientovat 

v tvrzeních, 

• formulace tvrzení. 

 

 

4.9.1 Odborník na legislativu 

 Jak jsem již výše zmínila, společnost není dostatečně velká, aby si mohla dovolit 

zaměstnávat vlastního právníka. Řešením této situace je tedy člověk, který nebude mít 

v pracovní náplni pouze legislativu, ale bude se podílet i jinak na chodu společnosti. 

Jeho nejlepší umístění je na oddělení marketingu.  

 Tento člověk bude sledovat veškeré novinky v legislativě a její vývoj. Všechny 

tyto skutečnosti bude zpracovávat pro další zaměstnance firmy a bude jim poskytovat 

informace. 
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Do jeho náplně práce by tedy patřilo: 

- sledování vývoje legislativy reklamy, 

- účast na školeních a seminářích týkajících se této problematiky, 

- příprava materiálů týkajících se legislativy pro ostatní zaměstnance firmy, 

- konzultace a kontrola reklam, 

- kontrola internetových stránek společnosti, 

- pravidelné porady a diskuse nad legislativními dotazy zaměstnanců, 

-  sledování reklam konkurence, 

- v případě stížnosti nebo dokonce v případě kontroly k tomu oprávněnými 

orgány, bude vypracovávat posudek a vyjádření k uvedené problematice, 

- spolupráce s orgány dozoru, 

- v případě nutnosti spolupráce s právníky. 

 

4.9.2 Systém tvrzení 

 Je zapotřebí vypracovat přehledný systém tvrzení, ve kterém bude rychlá a 

snadná orientace. Tento systém by měl reagovat na faktory, které ovlivňují (z pohledu 

legislativy) podobu a obsah reklam na jednotlivé produkty. Mezi tyto faktory patří: 

 

• datum uvedení výrobku na trh, 

• pro jakou indikaci je produkt určen. 

 

 Pokud se jedná o datum uvedení výrobku na trh, je tento faktor velice 

důležitým. Od července loňského roku je v platnosti nové nařízení (viz. kapitola 2.4.4), 

toto nařízení je již zapracováno v novele zákona o regulaci reklamy. Podle něj musí 

všechny výrobky, které jsou na trh uvedeny po datu, kdy vešlo nařízení v platnost, 

splňovat přísnější požadavky na reklamu. Na výrobky, které byly na trh uvedeny dříve, 

se váže přechodné období. To znamená, že se po dobu přechodného období na jejich 

reklamu toto nařízení nevztahuje. 
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 Výrobky společnosti VALOSUN a.s., které byly na trh uvedeny po 1. červenci 

2007 a jejich reklama tedy podléhá přísnější regulaci: 

 

- v roce 2007 to byly uvedeny tyto výrobky:   - Gingo Plus 

        - Senior BIOTIC 

- v roce 2008 to byly zatím uvedeny tyto výrobky: - Hemodin Extra 

        - Nový Prostasun 

        - Valochol Rapid  

 

    

 Další faktor ovlivňující podobu a obsah reklamy je neméně důležitý. Jde totiž o 

to, pro jakou indikaci jsou výrobky ur čeny. Je jasné, že výrobky určeny pro lidi 

s nějakou těžší nemocí či zdravotním problémem nemohou mít v reklamě použito stejně 

„silné“ zdravotní tvrzení jako například výrobky na péči o nehty a vlasy. 

 

 

 Z tohoto důvodu jsou výrobky firmy rozděleny do tří základních skupin: 

 

1) přípravky pro lidi se závažnými obtížemi 

- zde jsou zařazeny výrobky například při nemoci diabetu, při obtížích se záněty, 

obtíže při žilním onemocnění, obtíže s játry a jiné závažné obtíže 

- ze sortimentu firmy se to týká výrobků:  

 - urologické obtíže – Uroval, Uroval Biotic, Uroval Manosa  

 - obtíže s hemoroidy – Hemodin, Hemoval, Hemoval Plus, Hemodin Extra 

 - obtíže při onemocnění diabetem – Diaval, Diaval Extra, Diaval Caps 

 - obtíže s žilami – Valoven, Valoven Elastic 

 - obtíže s játry – Valohep 

 

2) přípravky při potížích, které nejsou přímo nemocí 

- potížemi, které nejsou přímo nemoci jsou myšleny pouze mírné a nepříjemné 

stavy, které člověka spíše obtěžují, než-li by pro něj představovali hrozbu. 
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Napříkad se jedná o potíže s trávením, pocity studených nohou, nadváha, 

zbytnění prostaty, potíže s potencí...  

- ze sortimentu firmy se to týká těchto výrobků: 

 - potíže s trávením – Akut Biotic, Biopron 9, Biopron Junior, Senior Biotic,  

    Valochol Rapid 

 - prostatické potíže – Prostachol, Prostasun, Proval, Proval EPI 

 - potíže s potencí – Valopron, Valopron Maxx 

 - nadváha – Minaxin, Siluetan 

 - podpora paměti, pocity studených nohou – Gingo Plus  

 

3) přípravky při potížích, které jsou spojeny se zdravým vývojem člověka 

- do této skupiny jsou zařazeny potíže například s klimakteriem. Klimakterium 

není nemocí, je to prakticky projev vývoje zdravé ženy. 

- ze sortimentu firmu lze do této skupiny zařadit výrobky Minapent, Minapent 

Balance a Valoklim. Všechny jsou určeny pro ženy v tomto období. 

  

4.9.3 Formulace tvrzení 

 Všeobecně jsou povolena slova podpora zdraví, blahodárný, příznivý, 

revitalizační, uvolňující, osvěžující, vzpružující, povznášející, utišující. Naopak 

nedovolená slova jsou: léčit, hojit, odstraňovat, zmírňovat, zastavovat, napravovat, 

ošetřovat, předcházet, eliminovat, opravovat, obnovovat, slova ve spojení nebo 

v kontextu s: prevence, léčba, nemoc, chronické nebo specifické nepříznivé stavy. 

 

 

 Pro výrobky ve skupině jedna platí, že tvrzení v reklamě musí být uváděno 

velice opatrně. Žádné vlastnosti nejsou uváděny pro výrobek, ale pro jeho jednotlivé 

složky.  
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Je tedy možné říkat, že obsažené aktivní látky např.: 

Výrobek Možná tvrzení 
Uroval 
Uroval biotic 
Uroval manosa 

 - pomáhají při urologických obtížích a zánětech močových cest, 
 - působí protizánětlivě, 
 - zvyšují odolnost proti infekci, 
 - znemožňují uchycení bakterií... 

Hemodin 
Hemoval 
Hemoval plus 

- pomáhají při hemoroidech, 
- příznivě působí na trávení v tlustém střevě, 
- mají protizánětlivý účinek, 
- urychlují hojení, 
- pomáhají snižovat zarudnutí, svědění... 
- pozitivně ovlivňují trávení... 

Diaval 
Diaval Extra 
Diaval Caps 

- pomáhají při regulaci hladiny glukózy v krvi, 
- příznivě působí při doprovodných potížích diabetu, 
- pomáhají snižovat cholesterol v krvi, 
- pomáhají překonat obtíže... 

Valoven 
Valoven elastic 

- příznivě působí při křečových žilách, pocitech tíhy, 
- pro všechny koho trápí křečové žíly, otoky a pocity těžkých  
   nohou, brnění a křeče dolních končetin, 
- pozitivně ovlivňují lymfatický systém... 

 
Tab. 4.1: Tvrzení pro výrobky z 1. skupiny 

 

 

 Je vhodné, opřít tato tvrzení o existenci klinických studií. V tom případě musí 

být v reklamě uvedena jejich přesná identifikace! 

 

 

 V reklamě výrobků z druhé skupiny jsou možnosti poněkud širší. Zde nemusí 

být veškeré vlastnosti přisuzovány pouze složkám, ale je možné tyto vlastnosti dát 

přímo výrobku. Avšak musí být dán velký pozor, aby byl text správně formulován 

(vhodné je například používat předložku „při“). 
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Výrobek Možná tvrzení 
Akut biotic 
Biopron 9 
Biopron junior 
Senior biotic 
Valocho rapid 

 - pomáhá při rekonvalescenci po léčbě antibiotiky, 
 - pomáhá při zažívacích potížích, při akutních průjmech, 
 - pomáhá při dietních a pročisťujících kúrách, 
 - pomáhá při detoxikaci organismu, při posilování imunity, 
 - pomáhá při stimulaci obranných mechanismů organismu, 
 - složky přirozeným způsobem pomáhají při... využití vitamínů  
   z potravy... 
 - výrobek je vhodný při potížích s... 

Prostasun 
Prostachol 
Proval 
Proval EPI 

- příznivě působí na činnost prostaty, 
- složky pomáhají zmírnit obtížné močení, 
- složky zmírňují průvodní jevy při potížích s prostatou, 
- složky působí na regulaci cholesterolu v krvi... 

Valopron 
Valopron maxx 

- příznivě ovlivňuje plodnost, 
- složky působí při zvýšení schopnosti erekce, 
- je zaměřen na podporu sexuální potence u mužů... 

Minaxin 
Siluetan 

- zrychluje metabolismus tuků a cukrů, 
- omezuje chuť na jídlo, 
- aktivní složky působí při odbourávání podkožního tuku, 
- složky pomáhají při zvyšování energetického výdeje, 
- složky stimulují metabolismus, 
- pomáhají při udržení optimální hmotnosti 

Gingo plus - příznivě ovlivňuje paměť a koncentraci, 
- snižuje pocit studených končetin... 

 

Tab. 4.2: Tvrzení pro výrobky ze 2. skupiny 

 

 

 Nejvolnější je reklama výrobků ze třetí skupiny. Zde je dovoleno říkat 

„nejostřejší“ tvrzení. Stále se nemůže uvádět, že výrobek zaručeně pomůže, nemůže být 

slíbena jistá pomoc. Je možné říkal, že např.: 

 

Výrobek Možná tvrzení 
Minapent 
Minapent balance 
Valoklim 

 - pomáhá při tlumení návalů horka, pocení, únavy, nespavosti, 
 - zmírňuje úzkost, náladovost, podrážděnost, 
 - snižuje riziko osteoporózy a cévních poruch, 
 - pomáhá harmonizovat psychické a emoční projevy, 
 - podporuje vitalitu ženy, 
 - nehormonální pomoc v období klimakteria, 
 - příznivě působí při snižování dalších projevů klimakteria 

 

Tab. 4.3: Tvrzení pro výrobky ze 3. skupiny 
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ZÁVĚR 

  

 Tato práce je zaměřena na legislativní úpravu reklamy. Avšak nezabývá se 

pouze úpravou obecné reklamy, ale je zaměřena především na reklamu doplňků stravy. 

Jejím cílem není poskytnou perfektní právní rozbor této oblasti, ale spíše shromáždit 

základní informace o nejčastějších problémech a vytvořit tak jakousi příručku 

usnadňující orientaci.  

 

V teoretické části práce je nastíněn historický vývoj právní úpravy reklamy. 

Největší váha je samozřejmě kladena na současný systém regulace. Ten využívá 

nástrojů veřejného a soukromého práva. Podstatným je však také systém etické 

samoregulace. Nejdůležitějšími prameny jsou obchodní zákoník, zákon o regulaci 

reklamy a zákon o ochraně spotřebitele. 

 

Pokud mluvíme o problémových oblastech obecné reklamy, patří mezi ně 

především reklama zakázaného zboží, podprahová a skrytá reklama, reklama klamavá, 

srovnávací a reklama porušující dobré mravy. Jelikož je reklama velice silním 

marketingovým nástrojem a představuje prostředek konkurenčního boje, musíme se 

vyvarovat také nekalé soutěže. Co se týče reklamy a jejího zaměření na spotřebitele, 

nesmí být v reklamě užito nekalých obchodních praktik. 

 

V reklamě doplňků stravy jsou nejdiskutovanějším problémem výživová a 

zdravotní tvrzení. Tato tvrzení mnohdy připisují výrobků různé vlastnosti léčby a 

prevencí. To je však zakázáno. V minulosti nebyl této problematice kladen vyšší 

význam, v současnosti je však snaha o absolutní kontrolu tvrzení, která mohou být 

v reklamě použita. Sloužit by k tomu měl připravovaný „Seznam schválených 

zdravotních tvrzení a konkrétních podmínek pro jejich použití“. Ten bude spravovat 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin. V budoucnu tak nebude možné použít 

v reklamě jiné tvrzení, než které je na tomto seznamu.  
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Jak mohou tvrzení vypadat, co je dovoleno v nich uvádět a co je naopak 

zakázáno, řeší nové nařízení1. 

 

Pro názornost, jsou v kapitole 3, která pojednává o současné situaci, uvedeny 

příklady reklam, které porušují zákon. A pro porovnání také reklama, která splňuje 

všechny legislativní náležitosti. Dodržování zákona v řešené oblasti, jak dokládají 

studie agentury TROAS s.r.o., je v současnosti opravdu tristní. Podle těchto studií více 

než 80% reklam porušuje zákony. 

 

Dozorem nad dodržováním povinností vyplývajících z legislativních omezení se 

zabývají především Krajské živnostenské úřady, Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání a Rada pro reklamu. Reklamou na doplňky stravy se také zabývá Státní ústav 

pro kontrolu léčiv. 

 

V závěru práce jsou uvedeny návrhy pro marketingové oddělení společnosti 

VALOSUN a.s. Součástí nich jsou také ukázky, jak mohou být zdravotní tvrzení 

formulována. Pokud tedy přijde do společnosti nový zaměstnanec, který bude pracovat 

s reklamou, dostane souhrnné a ucelené informace. Má tak možnost dostat se rychleji do 

„obrazu“.  

 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při  
   označování potravin 
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Příloha č. 1 

 

Klamavé obchodní praktiky 1 

 

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel 

a) prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) 

nebo že tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak 

není, 

b) neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení, 

c) prohlašuje, že jemu, jeho výrobku nebo jím poskytované službě bylo uděleno 

schválení, potvrzení nebo povolení, ačkoli tomu tak není, nebo takové 

prohlášení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení nebo povolení, 

d) nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, 

na jejichž základě se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím 

jiného podnikatele schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných 

výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství 

vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny 

(vábivá reklama), 

e) s úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí výrobek nebo službu za 

určitou cenu a poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky 

nebo dodání výrobku nebo služby v přiměřené lhůtě nebo předvede vadný 

výrobek, 

f) nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou 

dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek 

s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl 

přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí, 

g) přislíbí poskytnout záruční a pozáruční servis spotřebitelům, s nimiž před 

uzavřením smlouvy jednal jazykem, který není úředním jazykem členského 

státu, v němž proběhlo jednání, a následně poskytne servis pouze v jiném jazyce, 

aniž to spotřebiteli jasně sdělil před uzavřením smlouvy, 

                                                 
1 Příloha č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
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h) tvrdí nebo vytváří dojem, že prodávaný výrobek nebo poskytovaná služba jsou 

dovolené i když tomu tak není, 

i) uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona, 

j) propaguje ve sdělovacích prostředcích výrobky nebo služby způsobem, při němž 

si spotřebitel nemusí uvědomit, že se jedná o placenou reklamu výrobku nebo 

služby, 

k) uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní bezpečnost spotřebitele 

nebo jeho rodiny, pokud si jeho výrobek nekoupí nebo nevyužije jím nabízenou 

službu, 

l) propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl 

vyroben určitým výrobce, ačkoliv tomu tak není, 

m) vytvoří, provozuje nebo propaguje program, ve kterém odměna pro spotřebitele 

závisí především na získání dalších spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji 

nebo spotřebě výrobku (pyramidový program), 

n) učiní nepravdivé prohlášení, že zamýšlí ukončit svoji činnost nebo že přemísťuje 

provozovnu, 

o) prohlašuje, že jím nabízené nebo prodávané výrobky nebo služby usnadní výhru 

ve hrách založených na náhodě, 

p) nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit nemoc, 

zdravotní poruchu nebo postižení, 

q) poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo o možnosti opatři si 

výrobek nebo službu, aby tak přiměl spotřebitele koupit si výrobek nebo 

nabízenou službu za méně výhodných podmínek, než jsou běžné tržní 

podmínky, 

r) nabízí výrobky nebo služby prostřednictvím soutěže o ceny, aniž by byly ceny 

uděleny nebo aniž by ceny odpovídaly původní nabídce nebo byla udělena 

odpovídající náhrada, 

s) uvádí u výrobku nebo služby slova „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ nebo slova 

podobného významu pokud spotřebitel musí za výrobek nebo službu vynaložit 

jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na 

nabídku, s převzetím výrobku nebo služby nebo jejich doručením, 
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t) přiloží k propagačnímu materiálu výzvu k provedení platby s cílem vyvolat u 

spotřebitele dojem, že si nabízený výrobek nebo službu již objednal, ačkoli tomu 

tak není, 

u) vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že nejedná v rámci své podnikatelské 

činnosti nebo se prezentuje jako spotřebitel, nebo 

v) vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádím, že záruční i pozáruční servis 

k výrobku je poskytován i v jiném členském státě, než ve kterém je výrobek 

prodáván. 
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Příloha č. 2 
 

Agresivní obchodní praktiky 1 
 

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel 

a) vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je 

nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření 

smlouvy, 

b) osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby 

jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních 

závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, 

c) opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, 

elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou 

vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 

d) požaduje po spotřebiteli, aby při uplatňování práva vyplývajícího z pojistné 

smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování oprávněnosti nároku 

pokládat za důvodné nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil 

spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy, 

e) prostřednictvím reklamy přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo 

služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu, 

f) požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo 

služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal nebo požaduje vrácení 

či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku podle 

předem uzavřené smlouvy, 

g) prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho 

podnikání, pracovní místo nebo existenci, nebo 

h) vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat 

určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda 

neexistuje nebo pro získání výhry nebo výhody musí spotřebitel vynaložit 

finanční prostředky nebo jiné výdaje. 

                                                 
1 Příloha č. 2 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 3 
 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 1 

Čj. 018/2007/STÍŽ 

 

Zadavatel: Danone a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
Stěžovatel: soukromá osoba 
Médium:  TV 
Stížnost:  
Stěžovatel se domnívá, že „unikátní kultura“ L. casei Imunitass neexistuje. Reklamu na 
Actimel považuje za lživou.  
 
 
Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta 
 
Odůvodnění:  
Etický kodex Rady pro reklamu stanoví, že reklama musí být slušná, čestná a pravdivá a 
že musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. 
Z hlediska čestnosti, reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru 
spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti.  
Reklama rovněž nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho 
výrobcích či výkonech  
 
Arbitrážní komise se seznámila s vyjádřením zadavatele, ve kterém se mimo jiné uvádí, 
že ochranná známka Actimel L. casei Imunitass® se používá jako obchodní název pro 
probiotický čerstvý mléčný nápoj jež obsahuje dvě tradiční jogurtové kultury 
Lactobacillus bulgaricus a Streptococus thermophilus a specifickou probiotickou 
kulturu, Lactobacillus casei DN-114-001. Tato skupina je chráněná patentem pro 
skupinu Danone.  
Vzhledem k tomu, že označení Lactobacillus casei DN-114-001 je z marketingového 
hlediska, resp. z pohledu spotřebitele označením málo vypovídajícím a neatraktivním, 
byl vytvořen název lépe vystihující podstatu výrobku a jeho vliv na lidský organizmus 
tak, aby byl přijatelný běžnému chápání spotřebitele. 
 
Arbitrážní komise vzala toto vyjádření zadavatele na vědomí a ztotožnila se s jeho 
vývody. Arbitrážní komise rozhodla, že dotčená reklama není v rozporu s žádným 
ustanovením etického Kodexu reklamy a stížnost zamítla. 
 
 
 

 V Praze dne 18. dubna 2007   
 
 
 

                                                 
1 Zdroj: www.rpr.cz 
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Příloha č. 4 

 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 1 

Čj. 027/2007/STÍŽ 

 
Zadavatel: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 
Stěžovatel: soukromá osoba 
Médium:  TV 
Stížnost:  
Reklama „Nebuď rosol“ na doplněk stravy EBS Energy Body Styling. Podle 
stěžovatelky je reklama klamavá, neboť přeměna tukové tkáně ve svalovou pomocí 
perorálně užívané chemické látky není možná. 
 
 
Rozhodnutí: Stížnost byla zamítnuta. 
 
Odůvodnění:  
Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá a musí být vytvářena s vědomím 
odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. 
Z hlediska čestnosti, reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru 
spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti. 
Reklama rovněž nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho 
výrobcích či výkonech. 
Arbitrážní komise se seznámila s vyjádřením zadavatele, ve kterém se mimo jiné uvádí, 
že v textu reklamy nikdy nezaznělo, že by docházelo k přeměně tukové tkáně ve 
svalovou pomocí perorálně užívané chemické látky. V předmětné reklamě bylo pouze 
uvedeno, že se tuky spalováním mění v energii. 
Arbitrážní komise se v tomto případě ztotožnila se stanoviskem zadavatele.  AK RPR 
neshledala žádný rozpor s normami Kodexu RPR a označila reklamu jako etickou. 
 
 
 
V Praze dne 4. června 2007  

                                                 
1 Zdroj: www.rpr.cz 
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Příloha č. 5 

 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 1 

Čj. 063/2007/STÍŽ 

 

Zadavatel: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00  Praha 1 
Stěžovatel: soukromá osoba  
Médium:  TV 
Stížnost:  
V reklamě mladý muž přiznává, že si občas zapálí. Doprovodný text  informuje: 
„Kouřením přichází tělo o vitamíny a minerály. Užívejte ty správné multivitaminy, 
které Váš organismus potřebuje. CEM-M pro kuřáky jsou kompletní vitamíny se 
specifickým složením pro organismus kuřáka.“ Podle názoru stěžovatele tato reklama 
propaguje kouření. 

Rozhodnutí: stížnost byla zamítnuta – reklama je etická 
 
Odůvodnění:  
Členové Arbitrážní komise se seznámili s obsahem stížnosti, se stanoviskem zadavatele 
a s vizuálem reklamy v podobě TV spotu. 
Rozhodnutí AK předcházela obsažná a názorově široká diskuze. Někteří členové 
Arbitrážní komise upozorňovali na nebezpečí, které by vyplynulo z odmítnutí této 
reklamy, jež propaguje výrobek, který má pomoci alespoň snížit negativní důsledky na 
zdraví kuřáků. Důsledky v podobě nové, daleko šířeji pojaté definice společenské 
odpovědnosti při vytváření reklam, by byly značné. Na druhé straně je nutné 
konstatovat, že koncept této reklamy z této situace až vychytrale těží. Nejde o reklamu 
na kouření, nicméně poselství této reklamy by mohlo být vykládáno v tom smyslu, že – 
když již kouříte, je to OK, pokud budete užívat tento preparát. Cílovou skupinou je 
občasný kuřák, který má zájem vyvažovat negativní dopady kouření dávkou látek, o 
které -  díky kouření – přichází. Ztvárnění tohoto kuřáka v podobě zdravím 
překypujícího muže, jakož i obecně způsob zpracování tohoto komerčního sdělení byly 
díky možnému vyznění označeny jako problematické a nenásledováníhodné. Během 
hlasování se však většina členů Arbitrážní komise vyjádřila pro etičnost této reklamy. 
Stížnost byla tedy zamítnuta.  
 
 
 
V Praze dne 14. listopadu 2007   

                                                 
1 Zdroj: www.rpr.cz 
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Příloha č. 6 

 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 1 

Čj. 066/2007/STÍŽ 

 
Zadavatel: Zentiva, a.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 
Stěžovatel: soukromá osoba  
Médium:  TV 
Stížnost:  
Stížnost soukromé osoby směřující proti reklamě na doplněk stravy Calibrum. Podle 
názoru stěžovatele tato reklama nepřímo implikuje, že užívání vitaminového preparátu 
může napravit zobrazené a všeobecně známé dietní chyby naší populace, tj. nadměrnou 
konzumaci uzenin a malou spotřebu syrové zeleniny. Méně poučený spotřebitel může 
být reklamou uveden v omyl a může se domnívat, že pro péči o zdraví není potřebné 
zajímat se o složení potravin, ale že postačuje užívání zmíněného potravinového 
doplňku. 
 
Rozhodnutí: reklama je etická stížnost se zamítá 
 
Odůvodnění:  
Arbitrážní komise se detailně seznámila s obsahem stížnosti i s vyjádřením zadavatele 
k této stížnosti. Následně shlédla předmětnou reklamu ve formě televizního šotu. 
Zadavatel ve svém stanovisku tvrdí že obsahem spotu není zpochybňování zdravého 
způsobu stravování. Podle zadavatele děj spotu ukazuje a komentář říká, že zelenina je 
zdravá. K tomuto základu pak přidává situaci (podle zadavatele častou), kdy, přes vůli 
k zdravému jídlu, se objeví lákadlo, například v podobě uzeniny. 
Celý děj spotu a jeho vtip jsou – podle názoru zadavatele - vystavěny právě na tom, že 
zelenina je zdravá a uzeniny jsou nezdravé. Bez akceptování tohoto principu by spot 
přirozeně ztratil veškerou logiku. 
Stejně tak reklama neuvádí v omyl tvrzením, že vitamíny napraví nadměrnou 
konzumaci uzenin. Jde o představu natolik nesmyslnou, že by ji těžko nějaký zákazník 
přijal.  Závěrem zadavatel shrnuje: reklama neobsahuje žádný prvek, který by 
zpochybňoval zdravý a vyvážený způsob stravování.   
Během diskuze se členové Arbitrážní komise vyjadřovali k otázce, zda a do jaké míry  
lze akceptovat navozenou situaci, kdy nezdravé jednání (v tomto případě konzumaci 
uzenin) lze napravit používáním prostředku, který může (podle tvrzení zadavatele) 
kompenzovat újmy z tohoto jednání? Nemůže být podobná reklama vnímána jako 
podnět k takovém (nezdravému) chování? Do jaké míry může taková reklama kolidovat 
s požadavkem etického Kodexu reklamy na společenskou odpovědnost při jejím 
vytváření?  
Během hlasování o souladu, či kolizi této reklamy s normami Kodexu se většina členů 
Arbitrážní komise vyslovila v tom smyslu, že výše uvedené principy a požadavky na 
etiku reklamy nebyly v tomto případě porušeny.  

                                                 
1 Zdroj: www.rpr.cz 
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Příloha č. 7    
 

Organizační struktura VALOSUN a.s. 
 


