
Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

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 

 

§ 6b 

(1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy 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 zadavatel společně a nerozdílně, není-li dále 

stanoveno jinak. V případě reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny 

pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, odpovídají za její soulad se 

zákonem zadavatel a šiřitel společně a nerozdílně. 

(2) Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona a za šíření reklamy na 

hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry. 

Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a 

zpracovatelem reklamy. 

(3) Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, 

prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je 

obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za 

obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž 

pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí. 

(4) Příjemce příspěvku podle § 1 odst. 4 odpovídá za jeho využití v souladu s tímto zákonem. 

 

§6b 

Spotřebitelské úvěry 

(1) Reklama na spotřebitelské úvěry a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým 

či nepřímým účinkem je reklama na spotřebitelské úvěry, jsou zakázány, pokud není dále 

stanoveno jinak. To platí též pro sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika 

členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor 

nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících 

Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem. 

(2) Reklamou na spotřebitelské úvěry se rozumí též jakákoliv forma obchodního sdělení, 

jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace spotřebitelského úvěru. 

(3) Zákaz reklamy podle odstavce 1 se nevztahuje na 

a) reklamu na spotřebitelský úvěr na bydlení  
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b) reklamu v provozovnách poskytovatele spotřebitelského úvěru 

c) reklamu v provozovnách poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo v jejich výkladních 

skříních, 

d) reklamu na spotřebitelské úvěry v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje 

široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny, 

která je určena k sjednávání spotřebitelských úvěrů, 

e) sponzorování veřejně prospěšných aktivit a sponzorskou komunikaci v místě jejich 

konání. 

 

§ 6c 

(1) Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy 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 zadavatel společně a nerozdílně, 

není-li dále stanoveno jinak. V případě reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky 

stravy, potraviny pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, 

odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a šiřitel společně a nerozdílně. 

(2) Šiřitel odpovídá za způsob šíření reklamy podle tohoto zákona a za šíření reklamy na 

hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní 

hry. Šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem 

a zpracovatelem reklamy. 

3) Zadavatel se zprostí odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se 

zákonem, prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v 

důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže 

zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, 

ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením 

veškerého úsilí. 

(4) Příjemce příspěvku podle § 1 odst. 4 odpovídá za jeho využití v souladu s tímto 

zákonem. 

 

§ 8 

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

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b § 6c 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, 
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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) 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), 

p) šíří reklamu na spotřebitelské úvěry v rozporu s § 6b. 

 

(2) Fyzická osoba jako zadavatel reklamy se dopustí přestupku tím, že 

a) zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1 nebo § 6b zakázána 

nebo je v rozporu s § 3 odst. 5, 

b) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 

5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d, 

§ 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h, § 5i nebo § 5j, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135602)



c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a, nebo 

d) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii 

reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou nebo nesplní povinnost podle § 7a odst. 2. 

 

(3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že 

a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1 nebo 

§ 6b, 

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

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 

d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 

4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, 

§ 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 5g, 5h nebo 5i, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo 

f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o 

zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy. 

 

(4) Odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou podle § 5b 

odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5. 

 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4, 

b) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), m) nebo o), odstavce 2 písm. d) 

nebo podle odstavce 3 písm. f), 

c) do 2000000 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). 

 

§ 8a 

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

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

nebo zpracovatelem, 
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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) 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 zdraví, 

s) šíří reklamu na spotřebitelské úvěry v rozporu s § 6b. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí přestupku tím, že 
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a) zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 nebo § 6b, 

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

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 

d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 

4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, 

§ 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h, § 5i nebo § 5j, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, 

f) v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí 

kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou, 

g) nesplní povinnost podle § 7a odst. 2, 

h) zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a), 

i) zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu 

s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska 

jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a), 

j) zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené zákonem o potravinách a 

tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země 

původu potraviny je Česká republika, požadavky stanovené přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, 

zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo 

k) zadá reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona 

upravujícího hazardní hry. 

 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že 

a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 nebo § 6b 

nebo je v rozporu s § 5j, 

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

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 

d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 

4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, 

§ 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, 
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f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o 

zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy, 

g) zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a), 

h) zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v 

rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin 

z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a), 

i) zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené zákonem o potravinách 

a tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země 

původu potraviny je Česká republika, požadavky stanovené přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, 

zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo 

j) zpracuje reklamu na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona 

upravujícího hazardní hry. 

 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

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

b) poskytuje bezplatně pohoštění a ubytování v rozporu s § 5b odst. 5, 

c) vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků výhody, které 

jsou zakázané podle § 5b odst. 4 nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5, nebo 

d) poruší zákaz sponzorování podle § 3 nebo § 3a nebo § 6a. 

 

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), p) nebo r) 

b) do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), 

m) nebo q), 

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

 

(6) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f) nebo g), 

b) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), e), h), i) nebo j), 
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c) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo k). 

 

(7) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu 

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. f), 

b) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), g), h) nebo i), 

c) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b) nebo j). 

 

(8) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu 

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) nebo b), 

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c), 

c) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. d). 
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