
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

ZÁKON 

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  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

Čl. I 

OBECNÁ USTANOVENÍ  

§ 1 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) upravující regulaci 

reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, reklamy na tabákové 

výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na 

počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její 

šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. 

Dále upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na finanční půjčky, na přípravky na 

ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.  

(2) 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,1a) 

pokud není dále stanoveno jinak.  

(3) Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky 

umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk2) a neperiodické publikace,3) 

rozhlasové a televizní vysílání3a), audiovizuální mediální služby na vyžádání3b), audiovizuální 

produkce,4) počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.  

(4) Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo 

prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická 

nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.  

(5) Zadavatelem reklamy (dále jen "zadavatel") je pro účely tohoto zákona právnická 

nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.  

(6) Zpracovatelem reklamy (dále jen "zpracovatel") je pro účely tohoto zákona 

právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu 

zpracovala reklamu. Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je pro účely tohoto zákona 

zároveň v postavení zadavatele.  

(7) Šiřitelem reklamy (dále jen "šiřitel") je pro účely tohoto zákona právnická nebo 

fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří.  

(8) Anonymním oznámením se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení či jiná 

prezentace šířené komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě, která šíření sdělení či 

jiné prezentace objednala.  
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(9) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na anonymní oznámení týkající se voleb 

šířená v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.  

(10) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále 

stanoveno jinak.  

 

[…..] 

 

§ 3a  

Elektronické cigarety  

(1) Zakazuje se reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je 

propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, šířená prostřednictvím služeb 

informační společnosti10a) nebo v periodickém tisku2), neperiodických publikacích3), na 

letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně 

profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, 

a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou 

primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie.  

(2) Zakazuje se jakákoli forma sponzorování akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž 

cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret 

a náhradních náplní do nich, pokud se objekt sponzorování týká několika členských států 

Evropské unie nebo se koná v několika členských státech Evropské unie anebo dosahuje 

přeshraničního účinku jiným způsobem. 

§ 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 publikacích3), 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. 

§ 4  

Alkoholické nápoje  

Reklama na alkoholické nápoje12) nesmí  

a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit 

    abstinenci nebo zdrženlivost,  

b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako 

    mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat 

    prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují,  

c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením 

    vozidla,  

d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, 
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e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek 

    anebo že je prostředkem řešení osobních problémů,  

f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.  

[…..] 

Přestupky 

§ 8 

(1) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, že  

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem 

    nebo zpracovatelem,  

b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. 

    a), b), d) nebo e) zakázány,  

c) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření 

    informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3, nebo šíří reklamu na tabákové výrobky 

    jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,  

d) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 

    3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,  

e) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,  

f) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,  

g) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a,  

h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,  

i) v rozporu s § 5b odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na 

    humánní léčivé přípravky, která je zaměřena na odborníky, aniž by tyto prostředky byly 

    určeny jen pro odborníky, jichž se reklama na humánní léčivé přípravky týká,  

j) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,  

k) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e 

    odst. 1,  

l) šíří reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona 

   upravujícího hazardní hry,  

m) nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě zadavatele nebo 

     zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 

     4, nebo  

n) v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na elektronické cigarety nebo na náplně do nich,  

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

o) p) šíří reklamu na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní 

    výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, jejíž obsah je v rozporu s § 5, 5a, 5b, 

    5d, 5e, 5f, nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje 

    týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a).  

[…..] 

  (5) Za přestupek lze uložit pokutu  

a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4,  
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b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), m) nebo o) p), odstavce 2 

písm. d) nebo podle odstavce 3 písm. f),  

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

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

    nebo e).  

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). 

§ 8a 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako šiřitel  

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je zadavatelem 

    nebo zpracovatelem,  

b) šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. 

    a), d) nebo e) zakázány,  

c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,  

d) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření 

    informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 nebo šíří reklamu na tabákové výrobky 

    jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4,  

e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle 

    § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4,  

f) šíří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky komunikačními 

    prostředky, které nejsou určeny převážně pro tyto odborníky,  

g) poruší povinnosti obchodního zástupce podle § 5b odst. 3,  

h) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4,  

i) poskytne vzorky humánních léčivých přípravků v rozporu s § 5b odst. 7,  

j) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e,  

k) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6,  

l) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a,  

m) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,  

n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,  

o) šíří reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona 

    upravujícího hazardní hry,  

p) nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě zadavatele nebo 

    zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 

    4, nebo  

q) v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na elektronické cigarety nebo na náhradní náplně do 

    nich,  

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

r) s) šíří reklamu na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní 

    výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, jejíž obsah je v rozporu s § 5, 5a, 5b, 
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    5d, 5e, 5f, nebo v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje 

    týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a).  

[…..] 

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu  

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), p) nebo r) s) 

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) nebo q),  

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), 

c) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) nebo o).  

[…..] 
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