
ZÁKON 

ze dne ………..2018 

 

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

I 

 

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 

138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., 

zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 

Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 

36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona 

č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., 

zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 

Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb. ,zákona č. 

183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto:  

1. V § 1 odst. 1 poslední větě se za slova „alkoholické nápoje,“ doplňují slova „na finanční  

    půjčky,“. 

2. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně nadpisu zní: 

„§ 3b 

Finanční půjčky 

 (1) Zakazuje se reklama bankovních a nebankovních finančních půjček, jejichž cílem 

    nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace výhodného a snadného získání 

    finančních prostředků, šířená prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání nebo 

    prostřednictvím služeb informační společnosti10a), v periodickém tisku2), neperiodických 

    poblikacích3), na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací 

    a tiskovin, které jsou k dispozici v obchodních prostorách bank a nebankovních subjektů, 

    informujících o nabízených finančních produktech. 

 (2) Zakazuje se jakákoli forma akcí a činnosti, jejichž cílem nebo přímým nebo 

    nepřímým účinkem je propagace finančních půjček.“ 

3. V § 8 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní: 

    „o) v rozporu s § 3b odst. 1 šíří reklamu na finanční půjčky,“. 

    Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p). 

4. V § 8 odst. 5 písmeno b) se písmeno „o)“ nahrazuje písmenem „p)“. 

5. V § 8 odst. 5 písmeno c) zní: 
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    „c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k), 

    l), n) nebo o), podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), 

    d) nebo e).“ 

6. V § 8a odst. 1 se za písmeno q) vkládá nové písmeno r), které zní: 

    „r) v rozporu s § 3b odst. 1 šíří reklamu na finanční půjčky,“. 

    Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s). 

7. V § 8a odst. 5 písmeno a) se písmeno „r)“ nahrazuje písmenem „s)“. 

8. V § 8a odst. 5 písm. b) zní: 

    „b) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), 

    k), l), m), q) nebo r),“. 

 

Čl. II 

Účinnost 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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