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Čestné prohlášení  
 
Prohlašuji,  že  jsem  absolventskou  práci  vypracovala  samostatně  a  všechny  použité 

písemné  i  jiné  informační  zdroje  jsem  řádně ocitovala.  Jsem  si  vědoma,  že doslovné 

kopírování  cizích  textů  v  rozsahu  větším  než  je  krátká  doslovná  citace  je  hrubým 

porušením  autorských  práv  ve  smyslu  zákona  121/2000  Sb.,  je  v  přímém  rozporu  s 

interním  předpisem  školy  a  je  důvodem  pro  nepřipuštění  absolventské  práce  k 

obhajobě.  
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Úvod 

 

V současné  době  lze  zaznamenat  rostoucí  trend  samodiagnózy  a  následné 

samoléčby. Lidem v produktivním věku se v dnešní uspěchané době nedostává času na 

návštěvu  lékaře, potřebná vyšetření nebo dokonce pracovní neschopnost, která není 

ekonomicky výhodná.   Z těchto důvodů stále více lidí diskutuje své zdravotní problémy 

na  internetu  a  sociálních  sítích,  kde  na  základě  podobnosti  příznaků  se  sami  snaží 

nalézt příčinu  svého onemocnění  a možnosti  její  léčby. Následná návštěva  lékárny  a 

porada s lékárníkem nebo  farmaceutickým asistentem o vhodnosti užívání vybraného 

volně prodejného výrobku pak může završit snahu o vyléčení nebo úlevu od příznaků 

nějakého onemocnění.  

Tato práce nazvaná „Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem 

a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy“, se zabývá rozdíly volně prodejných 

komodit dostupných v  lékárně. Srovnání  je provedeno z hlediska objektivního,  jako  je 

úroveň  kvality  předmětných  výrobků,  legislativní  požadavky  uplatňované  autoritami 

před a po uvedení  těchto  výrobků na  trh, a možnosti použití odlišných nástrojů pro 

jejich marketingovou propagaci na širokou veřejnost.  

Subjektivním  hlediskem  a  praktickou  částí  práce  je  pohled  běžného 

spotřebitele, jeho znalost v dané oblasti a ovlivnění reklamou. Důležitá je i role lékárny 

a farmaceutického asistenta, který je rádcem ve výběru vhodného přípravku, při němž 

uplatňuje  jak  své  znalosti,  tak  obchodní  taktiky  a  akce  na  propagaci  prodeje 

jednotlivých  produktů.  Tato  část  čerpá  z  praktické  části,  jejímž  těžištěm  bylo 

dotazníkové  šetření,  které  bylo  koncipováno  tak,  aby  zmapovalo  a  zanalyzovalo 

povědomí veřejnosti o rozdílnosti volně prodejných produktů dostupných v lékárně a 

vliv především televizní reklamy na zvýšení prodejů a užívání propagovaných přípravků.    

Důvodem  zvolení  tohoto  tématu  absolventské  práce  je  dlouholetá  zkušenost 

v oblasti  farmaceutického  průmyslu  a  stále  rostoucí  množství  ostatních  výrobků 

dostupných  v lékárnách,  které  se  svým  složením,  vzhledem  a  charakterem  informací 

uváděných  na  obalu  nebo  v příbalové  informacemi  doprovázející  výrobek  často 

podobají léčivým přípravkům. Běžný spotřebitel bez pomoci farmaceutického asistenta 

není  schopen  rozeznat  druh  nabízeného  výrobku  a  posoudit  spolehlivost  informací 

uváděných výrobcem. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl  

 

Hlavním cílem práce je posoudit míru informovanosti široké veřejnosti o rozdílu 

mezi léčivým přípravkem a jinými výrobky, které lze zakoupit v lékárně bez lékařského 

předpisu za účelem úlevy od příznaků onemocnění a zlepšení zdraví.  

Ke zhodnocení míry  informovanosti konečného uživatele, mapování celkového 

povědomí  veřejnosti  a  jeho  orientaci  v  nabídce  volně‐prodejného  trhu  je  využito 

anonymního  dotazníkového  šetření,  jehož  výstupem  je  jednak  statistické  zpracování 

postoje běžného uživatele k samoléčbě a výběru vhodného přípravku,  jeho ovlivnění 

reklamou,  tak  nezávislý  monitoring  medií  a  jejich  vliv  na  zvýšení  prodejů  lékáren 

vybraných volně prodejných komodit.  
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2 Teoretická část 
 

2.1 Základní principy rozlišování léčivých přípravků od jiných výrobků 

 

V České  republice  je  k dostání  velké  množství  výrobků,  jejichž  účelem  je 

pozitivně působit na  lidský organismus  a pomáhat  tak  k  jeho  správnému  fungování. 

S ohledem na skutečnost, že  jednotlivé druhy těchto výrobků se od sebe odlišují, a to 

převážně v intenzitě působení na lidské tělo, což může způsobit různá rizika, je třeba o 

jejich  rozdílech  vědět.  Správné  určení  povahy  výrobku  je  zcela  zásadní  z hlediska 

ochrany  veřejného  zdraví.  Zařazení  výrobku  do  správné  kategorie  určuje  regulační 

režim, kterému výrobek podléhá, včetně instituce, která je za regulaci zodpovědná [11].  

Farmaceut nebo farmaceutický asistent je oprávněn vydávat  

 

 

 

 

 

 

 

* farmaceutický asistent pouze léčivé přípravky s uděleným statutem volně prodejného léčivého přípravku 

Léčivým přípravkem se rozumí  látka nebo kombinace  látek prezentovaná tím, 

že má  léčebné  nebo  preventivní  vlastnosti  v případě  onemocnění  lidí  nebo  látka  či 

kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, 

úpravy  či  ovlivnění  fyziologických  funkcí  prostřednictvím  farmakologického, 

imunologického  nebo  metabolického  účinku,  nebo  za  účelem  stanovení  lékařské 

diagnózy[4]. 

Doplněk stravy je definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou 

stravu a která  je koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních  látek nebo dalších 

látek  s nutričním  nebo  fyziologickým  účinkem,  obsažených  v potravině  samostatně 

nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích[9]. 

Zdravotnickým prostředkem  se  rozumí nástroj, přístroj,  zařízení, programové 

vybavení, materiál nebo  jiný předmět, použitý  samostatně nebo v kombinaci, určený 

 
LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK* 

 
DOPLNĚK STRAVY 

 
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK 

 
KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK 
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výrobcem  pro  použití  u  člověka  za  účelem  stanovení  diagnózy,  prevence, 

monitorování,  léčby nebo zmírnění choroby a který nedosahuje své hlavní zamýšlené 

funkce  v lidském  těle  nebo  na  jeho  povrchu  farmakologickým,  imunologickým  nebo 

metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena[5].  

Kosmetický přípravek  je definován  jako  jakákoli  látka nebo  směs určená pro 

styk  s vnějšími  částmi  lidského  těla  (pokožkou,  vlasovým  systémem,  nehty,  rty, 

vnějšími  pohlavními  orgány)  nebo  se  zuby  a  sliznicemi  dutiny  ústní,  výhradně  nebo 

převážně  za  účelem  jejich  čištění,  parfemace,  změny  jejich  vzhledu,  jejich  ochrany, 

jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů[17].  

Zvláštní  kapitolou mimo  rámec  této  práce  jsou  hraniční  přípravky,  což  jsou 

výrobky,  u  nichž  může  vzniknout  pochybnost  o  jejich  zařazení.  Státní  ústav  pro 

kontrolu léčiv dle §13 odst. 2 písm.h a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů vydává stanoviska/rozhodnutí v případech pochybností, 

zda  jde  o  léčivý  přípravek  podléhající  registraci  nebo  o  léčivou  látku  nebo  o  jiný 

výrobek,  případně  homeopatický  přípravek,  a  to  na  žádost  nebo  z  vlastního 

podnětu[26]. Tato práce se také nevěnuje bližšímu popisu homeopatických přípravků a 

to  především  z  důvodu  zjednodušení  výkladu.  Homeopatika  lze  klasifikovat  jako 

podskupinu  léčivých přípravků, neboť  jsou na ně kladeny obdobné požadavky  jako na 

léčivé přípravky, ale bližší specifika nejsou součástí této práce.  

Důležitým faktem je skutečnost, že v jednom státě nemohou být dva výrobky s 

obsahem  shodné  léčivé  látky  a  shodným  mechanismem  účinku  zařazeny  do  dvou 

rozdílných  kategorií. Ovšem  zároveň  platí,  že  klasifikace  výrobku  provedená  v  jiném 

státě EU není pro Českou republiku závazná[11].  

Léčivý přípravek lze klasifikovat jako léčivý ze třech hledisek:  

a) Podle  prezentace  =  informace  provázející  výrobek  a  jeho  prezentace 

jsou prvky „určující“ účel použití. To znamená, pokud nejsou prezentovány vlastnosti 

léčebné nebo preventivní, je výrobek klasifikován jako „neléčivo“. V opačném případě 

se může jednat o léčivý přípravek, pokud se nejedná o zdravotnický prostředek. 

b) Podle  funkce  =  v případě,  že  výrobek  obsahuje  látku,  která  má 

farmakologický,  imunologický  nebo  metabolický  účinek  a  tento  účinek  je  klinicky 

významný.  
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c) Podle prezentace i funkce 

  Účelem  definice  léčivého  přípravku  podle  prezentace  je  ochrana 

spotřebitele nebo pacienta před výrobky, které prezentují vlastnosti léčivých přípravků, 

aniž by takové vlastnosti skutečně měly nebo před výrobky, které by takové vlastnosti 

mohly  mít,  ale  které  nebyly  klinicky  testovány  a  vyrobeny  v souladu  s požadavky 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a nelze 

tak presumovat  jejich  jakost, účinnost a bezpečnost. Hodnocení prezentace z pohledu 

průměrného  spotřebitele  je  velice  obtížné,  protože  je  téměř  vždy  založeno  na 

subjektivním  vnímání.  Průměrný  spotřebitel  navíc  není  nikde  v české  legislativě 

definován.  Rozsudek  soudního  dvora  vymezil  průměrného  spotřebitele  jako  osobu, 

která je v rozumné míře dobře informována a v rozumné míře pozorná a opatrná[37]. 

Cílem  definice  léčivého  přípravku  podle  funkce  je  zachytit  všechny  výrobky, 

které  díky  svému  složení  a  účinku  působí  na  lidský  organismus  a mění  jeho  běžné 

fungování. Tyto farmakologické vlastnosti byly vědecky zjištěny a jsou určeny k obnově, 

úpravě nebo ovlivnění fyziologických funkcí. Rozhodné v tomto vymezení je, aby tento 

účinek  byl  významný,  tedy množství  léčivých  látek  v léčivém  výrobku může  ovlivnit 

funkce lidského organismu[11].  

Pokud shrneme výše uvedené definice, co tedy můžeme považovat za lék? Celá 

řada  přípravků,  které  se  používají  pro  zlepšení  zdraví,  nejsou  léky,  protože  nemají 

„razítko“.  Léčivý  přípravek  se  od  ostatních  přípravků  odlišuje  především  dávkou, 

úmyslem, pro něž  je užíván a  informace, které se vážou k jeho vlastnostem a použití. 

Jak  toto pozná  laik? Lék musí být úředně schválen. Každá země má svůj  lékový úřad, 

který  rozhoduje o  tom,  co  je  lék  a  takový úředně  schválený  vpouští na  trh. V České 

republice je oním nejvyšším úřadem Státní ústav pro kontrolu léčiv a schválenému léku 

přiděluje registrační číslo, které je uvedeno na vnějším obalu přípravku[1].  

2.2 Požadavky na registraci 

2.2.1 Požadavky na registraci léčivého přípravku 
 

Regulace  léčivých  přípravků  a  podmínek,  které  musí  výrobci  splňovat,  je 

vzhledem  k ostatním  výrobkům  (doplňky  stravy,  kosmetické  výrobky,  zdravotnické 

prostředky) nejpřísnější[11].  
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Léčivý přípravek, který  je uváděn na  trh v České  republice musí mít udělenou 

registraci[4].  Obecně  je  registrace  léku  velmi  přísný  a  náročný  proces,  založený  na 

vědeckém poznání. Musí existovat věrohodné důkazy o tom, že je lék skutečně účinný 

a  zároveň  bezpečný[1].  Vzhledem  k tomu,  že  náplní  této  práce  jsou  volně  prodejné 

přípravky,  omezím  tuto  kapitolu  na  případ  národního  registračního  řízení,  kde  o 

rozhodnutí  o  registraci  vydává  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv  na  základě  předložení 

obsáhlé  dokumentace,  jejíž  obsah  je  pevně  stanoven  zákonem  č.  378/2007  Sb.,  o 

léčivech  a  o  změnách  některých  souvisejících  zákonů  a  prováděcím  předpisem 

228/2008 Sb. vyhláška o registraci léčivých přípravků[4,10].  

Žádost  o  registraci  obsahuje  dokumentaci,  která  popisuje,  jakým  způsobem 

výrobce  zajistí  dostatečnou  kvalitu,  bezpečnost  a  účinnost  léčivého  přípravku. 

Prokazuje  se  provedení  všech  předepsaných  experimentů  a  klinických  hodnocení[1]. 

Stručně  lze  říci,  že  s  žádostí o  registraci  léčivého přípravku  je nutné Státnímu ústavu 

pro kontrolu léčiv předložit: 

Modul 1 je administrativní modul obsahující průvodní dopis, žádost, potvrzení o 

zaplacení registračního poplatku, dále  informace o navrhovaném držiteli rozhodnutí o 

registraci,  který musí  být  zapsán  v obchodním  rejstříku  na  území  EU,  informace  o 

navrhovaných výrobcích, kteří  se podílejí na výrobě předmětného  léčivého přípravku 

včetně jejich platných povolení, návrh souhrnu údajů o přípravku, příbalové informace 

a  textů na obalu.  Speciální  částí Modulu  1  je  takzvaný  farmakovigilanční plán,  který 

určuje, jakým způsobem bude zajištěno omezení rizik léčivého přípravku na minimum, 

tedy již zmiňovaná bezpečnost při užívání léčivého přípravku po ukončení registračního 

řízení. 

Modul 2 obsahuje shrnutí modulů 3‐5 prostřednictvím zpráv expertů, experta 

na  kvalitu,  experta  na  preklinické  zkoušky  a  klinického  experta,  kteří  vypracovali 

posudky v těchto oblastech na léčivý přípravek.  

Modul 3 je modulem kvality. Kvalita je prokazována od úrovně léčivé látky, její 

syntézy, předpisu pro kontrolu její jakosti, stability, až po léčivý přípravek, jeho složení, 

výrobu,  popis  použité  lékové  formy,  vhodných  pomocných  látek,  analytické  testy  a 

mezioperační  kontroly,  potvrzení  stability,  na  základě  které  se  určuje  doba 

použitelnosti a podmínky uchovávání.  
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Modul 4  je přehledem všech preklinických  zkoušek prováděných na  zvířatech 

včetně  testů  na  genotoxicitu,  kancerogenitu,  teratogenitu,  opakované  podání, 

maximální letální dávku atd.  

Modul  5  je  pak  modulem  jak  bezpečnosti,  která  se  pojí  se  zkouškami  na 

zvířatech,  tak  účinnosti.  Tato  dokumentace  uvádí  přehled  všech  klinických  studií 

prováděných na zdravých dobrovolnících (tzv. zkoušky bioekvivalence), a na pacientech 

ve  fázích  I‐IV klinického hodnocení. Každé klinické hodnocení má svůj určitý design a 

jeho  účelem  je  stanovení  vhodného  dávkování,  snášenlivosti,  farmakokinetických  a 

farmakodynamických parametrů, zjištění možných interakcí s jinými léčivými látkami a 

sledování nežádoucích účinků [4, 10, 14]. 

Posouzení žádosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv může dle zákona trvat až 

240  dní,  během  kterých  může  autorita  požadovat  další  doplnění  nebo  vysvětlení 

předložených dokumentů. V tomto období na doplnění  je posuzovací  čas  zastaven  a 

začíná  běžet  opět  po  dodání  doplnění  dokumentace  ze  strany  žadatele.  Získání 

registrace léčivého přípravku je tedy časově i finančně náročný proces.    

2.2.2 „Registrace“ doplňku stravy 
 

Doplňky  stravy  jsou  potraviny  s  prezentací  určitých  vlastností,  které mohou 

farmakologicky  příznivě  ovlivňovat  organismus[9].  Potraviny  lze  využívat  pro  léčebné 

účely, ale  tento  jejich účinek nemusí být podložen  klinickými  zkouškami. Rovněž  tak 

kvalita  výrobku,  jako  je  stanovení  deklarovaného množství  látky,  která  je  nositelem 

účinku, použití přídatných  látek, kontroly ve výrobě, pravidelné testování vyrobených 

šarží dle schválené specifikace nebo stabilita výrobku, není Ministerstvem zdravotnictví 

ani Státním zdravotním úřadem kontrolována před uvedením výrobku na trh[38,39].    

Legislativní  omezení,  prováděcí  předpis  č.  225/2008  Sb.  vyhláška,  kterou  se 

stanoví  požadavky  na  doplňky  stravy  a  na  obohacování  potravin,  stanovuje  výrobci 

seznam vitamínů a minerálních  látek, a seznam přídatných  látek, které  je možné pro 

výrobu doplňku  stravy použít. Seznam  těchto  látek obsahuje  taktéž maximální denní 

dávky, které  je  třeba dodržet[16]. Na potraviny pro  zvláštní účely  je dále uplatňováno 

Evropské Nařízení  č. 1924/2006 o  výživových  a  zdravotních  tvrzeních při označování 

potravin – viz kapitola 3.2. 
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Doplňky  stravy  se  používají  ve  formě  tobolek,  pastilek,  tablet,  dražé,  sáčků  s 

práškem,  ampulek  s  tekutinou,  perorálních  kapek  nebo  jiných  jednoduchých  forem 

tekutin  a  prášků  určených  pro  příjem  v  malých  odměřených  množstvích.  Doplňky 

stravy se do oběhu uvádějí balené do vhodných obalů pro  lékovou formu. Povinností 

provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží potravinu určenou 

pro  zvláštní  výživu,  je  informovat Ministerstvo  zdravotnictví  o  svém  záměru  a  před 

jejím  uvedením  na  trh  zaslat  Ministerstvu  zdravotnictví  žádost  s návrhem  českého 

textu  označení  doplňku  stravy,  tak  jak  je  zamýšlen  pro  uvádění  na  trh  v České 

republice[8,22,39].  

Získání oprávnění k distribuci doplňku stravy na území ČR je tedy možné  ihned 

po  odeslání  žádosti  na  Ministerstvo  zdravotnictví  České  republiky,  a  není  třeba 

žádného speciálního souhlasu. Navíc je bezplatné.  

2.2.3 Požadavky na zdravotnický prostředek před jeho uvedením na trh 
 

Používat  k  určenému  účelu  lze  zdravotnický  prostředek,  u  něhož  byla 

stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, tzv. 

Prohlášení o shodě = CE Conformity. Zdravotnický prostředek musí po celou dobu jeho 

používání  při  poskytování  zdravotních  služeb  splňovat  medicínské  a  technické 

požadavky stanovené výrobcem a toto "prohlášení o shodě" [32] se předkládá Státnímu 

úřadu pro kontrolu léčiv před jeho uvedením na trh.  

Ani  v tomto  případě  nevydává  SÚKL  nějaké  zvláštní  rozhodnutí  nebo  souhlas 

s uváděním zdravotnického prostředku na český trh a posouzení certifikátu o shodě je 

taktéž bezplatné[5,8,15].  

2.2.4 Požadavky před uvedením kosmetického přípravku na český trh 
 

V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č.  1223/2009,  o  kosmetických  přípravcích,  je  stanovena  povinnost  notifikovat 

kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie. Pro účely notifikace byl 

dne 11. února 2012 spuštěn Evropský portál notifikace kosmetických přípravků (CPNP), 

který je funkční a notifikace lze ho využívat průběžně[17]. 

Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba 

informační dokumentaci, která obsahuje popis kosmetického přípravku, zprávu o jeho 
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bezpečnosti,  popis  výrobní metody  a  prohlášení  o  dodržení  správné  výrobní  praxe. 

Jakékoli testování na zvířatech je zakázáno[17].  

Za zmínku stojí i fakt, že dne 19. února 2014 byl Ministrem zdravotnictví zrušen 

předpis  č. 448/2009 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické 

prostředky. 

Tabulka 1: Srovnání požadavků před uvedením na trh jednotlivých farma výrobků 

  Léčivý 

přípravek 

Doplněk 

stravy 

Zdravotnický 

prostředek 

Kosmetický 

přípravek 

Autorita  SÚKL  MZ ČR  SÚKL  MZ ČR 

Dokumentace   5 modulů o 

kvalitě, 

účinnosti, 

bezpečnosti 

Žádost 

a náhledu 

obalu 

Žádost 

a náhledu 

obalu 

Elektronická 

notifikace 

Délka  trvání 

posouzení 

Min. 240 dní   Žádná lhůta   Žádná lhůta   Žádná lhůta  

Cena  Až 250 tis.Kč  Bezplatné  Bezplatné  Bezplatné 

 

2.3 Prezentace obalu léčivého přípravku a jiných výrobků  

 
Požadavkům na povinné  texty,  které  je  třeba uvést na obalu,  stejně  tak  jako 

možným  grafickým  efektům,  je  věnována  tato  samostatná  kapitola,  protože  právě 

vnější  obal,  který  tvoří  schránku  jednotlivým  výrobkům,  může  být  již  reklamním 

nástrojem a zaujmout tak konečného spotřebitele.    

 

Obal  léčivého  přípravku  podléhá  opět  nejpřísnějším  pravidlům,  která  jsou 

stanovena  zákonem  č. 378/2007 Sb., o  léčivech a o  změnách některých  souvisejících 

zákonů. Sekundární obal léčivého přípravku musí kromě zaregistrovaného názvu, léčivé 

látky,  její  síly,  lékové  formy,  velikosti balení, označení  šarže,  registračního  čísla, EAN 

kódu,  doby  použitelnosti,  a  podmínek  uchovávání,  obsahovat  taktéž  povinné  věty 

stanovené v  tzv. QRD  šabloně, kterou  schválila Evropská  léková agentura v Londýně. 

Mezi  tyto věty patří: „Před použitím  si přečtěte příbalovou  informaci“; „Uchovávejte 
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mimo  dohled  a  dosah  dětí“;  „Výdej  léčivého  přípravku  možný  bez  lékařského 

předpisu“; „Nepoužitelné  léčivo vraťte do  lékárny“  [4, 10]. Všechny  informace musí být 

v souladu se Souhrnem údajů o přípravku, musí být v českém  jazyce, a navíc  je nutné 

uvést  název  léčivého  přípravku  Braillovým  písmem,  pokud  není  v odůvodněných 

případech  stanoveno  jinak.  Sekundární  obal  léčivého  přípravku  musí  obsahovat  i 

ochranné prvky, které distributorům a osobám oprávněným vydávat  léčivé přípravky 

umožní ověřit pravost léčivého přípravku, identifikovat jednotlivá balení a ujistit se, že 

s vnějším obalem přípravku nebylo manipulováno[4]. Naopak, jakékoli prvky reklamního 

charakteru  jsou  zakázány[3].  To  je  kontrolováno  při  povinnosti  nahlášení  uvedení 

léčivého přípravku na český trh, jehož součástí je předložení vzorku přípravku na SÚKL. 

Ve  výjimečných  případech  lze  na  vnějším  obalu  uvést  jistou  formu  piktogramu, 

například nos, pokud jde o přípravek ve formě kapek nebo spreje do nosu, apod.  

 

Podobně  přísná  pravidla  jsou  uplatňována  na  doplňky  stravy.  Dle  již  výše 

zmíněných  údajů,  jako  je  název  doplňku  stravy,  lékové  formy,  šarže,  doby 

použitelnosti,  způsobu  uchovávání,  a  jasného  označení  „doplněk  stravy“,  Evropský 

parlament  vydal  v prosinci  2006  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 

1924/2006  o výživových  a  zdravotních  tvrzeních  při  označování  potravin[9].  Tato 

tvrzení,  jež  lze  řadit mezi prvky  reklamního charakteru,  lze uvést na obale potraviny, 

pokud se použije  jejich doslovných přepisů s Nařízení ES. Výživová tvrzení uvádí nebo 

naznačuje, že potravina má prospěšné výživové vlastnosti v důsledku své energetické 

hodnoty,  které  poskytuje  ve  snížené/zvýšené  míře  nebo  naopak  neobsahuje  („bez 

cukru“) nebo v důsledku živin či jiných látek, které obsahuje či neobsahuje (např. zdroj 

vitamínu C). Zdravotní tvrzení naznačuje nebo z obsahu vyplývá, že existuje souvislost 

mezi potravinou či některou z jejích složek a zdravím. Látka, k níž se tvrzení vztahuje, je 

v doplňku  stravy  obsažena  ve významném  množství,  které  vyvolá  nějaký  kýžený 

výživový  nebo  fyziologický  účinek.  Toto množství  je  stanoveno  na  15%  definované 

denní dávky, pokud  je  stanovena[16,18]. Tato  tvrzení nesmí být dvojsmyslná, klamavá, 

vyvolávat  pochybnosti  o  bezpečnosti,  nabádat  k nadměrné  konzumaci  a  zneužívat 

motivu strachu[38]. Tato jednoznačně definovaná tvrzení, která je možné použít a která 

byla schválená Evropským parlamentem, tvoří přílohu tohoto nařízení.  
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Označování kosmetických  přípravků  přispívá  dle  Nařízení  Evropského 

parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1223/2009  o  kosmetických  přípravcích  k  ochraně 

spotřebitelů. Proto na  jeho primárním obalu a na  jeho sekundárním obalu  totiž musí 

být nesmazatelně,  čitelně  a  viditelně uvedeny opět určité údaje,  a  sice  jméno nebo 

zapsaný  název  a  adresa  odpovědné  osoby;  země  v  případě  dovážených  přípravků; 

hmotnost  nebo  objem  v  době  balení;  datum  spotřeby,  do  kterého  kosmetický 

přípravek  skladovaný  za vhodných podmínek bude nadále plnit  svou původní  funkci; 

zvláštní  upozornění  týkající  se  použití  včetně  zvláštních  upozornění  o  kosmetických 

přípravcích  pro  profesionální  použití;  číslo  šarže  nebo  odkaz  umožňující  identifikaci 

kosmetického přípravku;  seznam přídatných  látek,  tedy všech  látek nebo  směsí  látek 

záměrně použitých v kosmetickém výrobku během výrobního procesu.  Jazyk, v němž 

jsou  informace  uváděny,  stanoví  právní  předpisy  členských  států,  ve  kterých  je 

přípravek  dodáván  konečnému  uživateli[17].  V  češtině  musí  být  uvedeny  funkce 

výrobku,  zvláštní  upozornění,  protože  zejména  údaje  o  složení  kosmetických 

prostředků  jsou  důležité  pro  alergiky,  z  hlediska možných  zdravotních  komplikací  a. 

datum,  do  kdy má  být  výrobek  spotřebovaný,  což  je  ve  velké  většině  dovážených 

kosmetických přípravků na  český  trh  řešeno pouhou polepkou na vnějším obalu, což 

samozřejmě šetří především náklady výrobce na balení[28].  

Obaly  použitými  na  zdravotnické  prostředky  se  legislativa  nezaobírá  vůbec. 

Nikde není stanoveno, co by obal zdravotnického prostředku měl obsahovat a co nikoli. 

Dokonce ani upozornění, že se jedná o zdravotnický prostředek, není povinné a údaje 

na obalu mohou tedy tvrdit  jakékoli  informace o výrobku, které v případě reklamních 

sdělení  musí  obecně  vyhovovat  zákonu  č.  40/1995  Sb.,  o  regulaci  reklamy  pro 

posouzení případné nekalé soutěže[3].  
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Tabulka 2: Srovnání požadavků na obaly volně prodejných výrobků  

  Léčivý 

přípravek 

Doplněk 

stravy 

Zdravotnický 

prostředek 

Kosmetický 

přípravek 

Předpis  Zákon  o 

léčivech 

Nařízení  (ES) 

č. 1924/2006 

Bez požadavků  Nařízení (ES) č. 

1223/2009 

Text  na  obalu 

posuzován 

autoritou 

Ano  Pouze 

notifikace 

Pouze 

notifikace 

Pouze 

notifikace 

Reklamní  prvky 

na obale 

Zakázáno  Povoleno  Povoleno  Povoleno 

 

 

2.4 Reklama a právo 
 

Lidské  zdraví  je  stále  žádanějším  obchodním  artiklem.  Nejen  farmaceutické 

společnosti  v  reakci  na  vysokou  poptávku  po  nových  a  ještě  účinnějších  léčivech 

uvádějí  na  trh  množství  výrobků,  jejichž  "jedinečné"  vlastnosti  pak  v  početné 

konkurenci vyzdvihují prostřednictvím reklamy[24]. 

I  konkurence  v lékárenství  je  stále  silnější.  Součástí  obchodních  taktik 

farmaceutických  společností a provozovatelů  lékáren  jsou  stále  častější akce, cenové 

nabídky  a  výhodné  balíčky.  Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  podmínky  regulace  jsou 

nejpřísnější  pro  léčivé  přípravky.  Stejně  je  tomu  také  v případě  regulace  reklamních 

sdělení. Při její tvorbě jsou výrobci nebo držitelé rozhodnutí o registraci svázáni velkým 

množstvím zákonných omezení[23]. Nejdůležitějším  legislativním ustanovením je Zákon 

40/1995  Sb.,  o  regulaci  reklamy  a  o  změně  a  doplnění  některých  dalších  zákonů  a 

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

pozdějších předpisů.  

Reklamou  na  humánní  léčivé  přípravky  se  podle  obecné  definice  zákona 

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, rozumí 

oznámení, předvedení či  jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající 

za  cíl  podporu  podnikatelské  činnosti.  Podle  těchto  zákonů  se  za  reklamu  na  léčivý 
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přípravek  považují  také  všechny  informace,  přesvědčování  nebo  pobídky  určené 

k podpoře  předepisování,  dodávání,  prodeje,  výdeje  nebo  spotřeby  humánních 

léčivých přípravků[3]. 

Reklama  na  širokou  veřejnost,  která  je  předmětem  této  práce,  je  povolena 

pouze  u  léčivých  přípravků  z kategorie  bez  lékařského  předpisu  (volně  prodejné). 

Reklama musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem a zejména by se měla 

vyvarovat  toho,  aby  naplňovala  podstatu  nekalé  obchodní  praktiky  nebo  reklamy 

skryté či byla reklamou v rozporu s dobrými mravy atd. Jak reklama, která  je nekalou 

obchodní  praktikou,  tak  skrytá  reklama,  jsou  způsobilé  vážně  ovlivnit  vnímání 

poskytované  informace běžným  spotřebitelem  a  zvláště  v případě  reklamy na  léčivé 

přípravky  může  mít  nesprávné  pochopení  informace  pacientem  –  spotřebitelem, 

zásadní negativní dopad na používání léčivých přípravků a zdraví pacientů[12]. 

Ve všech kategoriích však platí pravidlo regulace, kde je převážně vymezeno, co 

reklama obsahovat nesmí.  

 

2.4.1 Reklama na léčivý přípravek 

 
V případě reklamy na léčivý přípravek existují tři základní pravidla: předmětem 

reklamy  může  být  dle  výše  uvedeného  zákona  jen  humánní  léčivý  přípravek 

registrovaný  dle  právního  předpisu[3],  jakékoli  údaje  obsažené  v  reklamě  na  léčivý 

přípravek  musí  odpovídat  údajům  uvedeným  v  souhrnu  údajů  tohoto  přípravku  a 

reklama  musí  podporovat  racionální  používání  objektivním  představením  tohoto 

přípravku bez přehánění jeho vlastností[12]. Zákon dále rozlišuje reklamu zaměřenou na 

širokou veřejnost a na odborníky. Vzhledem k obsahu a cíli této práce omezíme výklad 

pouze  na  reklamu  určenou  laické  veřejnosti,  která  může  propagovat  pouze  léčivé 

přípravky dostupné bez lékařského předpisu.   

Reklama musí být  formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek  je humánním 

léčivým  přípravkem,  musí  obsahovat  jeho  registrovaný  název,  v  případě 

monokomponentního  přípravku  taktéž  mezinárodní  nechráněný  název  (INN),  dále 

informace  o  správném  použití  a  zřetelnou  výzvu  k  pečlivému  přečtení  příbalové 

informace[3].  
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Naopak výčet podmínek, co reklama na širokou veřejnost obsahovat nesmí,  je 

obsáhlejší a  je  taktéž nástrojem ke kontrole a dozorové  činnosti  jednotlivých orgánů 

státní  správy.  Reklama  nesmí  vyvolávat  dojem,  že  porada  s  lékařem  není  potřeba, 

naznačovat, že účinky léčivého přípravku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími 

účinky,  že  zlepší  zdraví  toho,  kdo  jej  užívá,  dovolávat  se  doporučení  vědců  či  osob, 

které  by  díky  svému  společenskému  postavení  mohly  podpořit  spotřebu  léčivého 

přípravku,  poukazovat  nevhodným,  zavádějícím  nebo  přehnaným  způsobem  na 

možnost  uzdravení,  obsahovat  neetickou  prezentaci  lidského  těla,  také  nesmí 

zastrašovat a být cílena na osoby mladší 15 let[12, 39]. 

Zvláštní  kategorií  povolené  reklamy  je  připomínková  reklama,  tedy  reklama, 

která  obsahuje  buď  jen  registrovaný  název  léčivého  přípravku,  nebo  mezinárodní 

nechráněný  název  nebo  ochrannou  známku  registrovanou  Úřadem  průmyslového 

vlastnictví.[12,38] 

Naopak  do  kategorie  zakázaných  patří  reklama  srovnávací,  která  není  na 

širokou veřejnost dovolena. Srovnávací reklama, která objektivně srovnává jeden nebo 

vice znaků léčivého přípravku, které jsou pro něj důležité, charakteristické a ověřitelné, 

je povolena pouze na osoby oprávněné  léčivé přípravky předepisovat,  vydávat nebo 

poskytovat  zdravotní  péči  a  její  podmínky  jsou  stanoveny  Obchodním  zákoníkem 

513/1991 Sb. §50a.[12]  

 

2.4.2 Reklama na doplněk stravy 

 
Dozor nad dodržováním právních předpisů v oblast reklamy na doplňky stravy 

jsou stále v kompetenci krajských živnostenských úřadů v případě tištěné a internetové 

reklamy, a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RPRTV) v případě reklamy v televizi 

a rozhlase. Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí kontrolu v této oblasti 

a  nevyhovující  potraviny,  včetně  doplňků  stravy  a  potravin  pro  zvláštní  léčivé  účely 

označuje  na  svých  webových  stránkách.  V  novele  zákona  o  regulaci  reklamy  je 

navržena změna kompletního dozoru na Státní ústav po kontrolu léčiv[39]. 

Základním pravidlem, které reklama na doplněk stravy musí splňovat je zřetelné 

označení  “Doplněk  stravy”.  V  TV  reklamě  jde  o  nutné  pohodlné  přečtení  (3‐4  sek), 
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který  nesmí  být  uveden  v  grafickém  efektu,  který  by  odváděl  pozornost,  nebo  být 

uveden svisle, nesplývavost barev, čitelnost, typ písma apod[9,39].  

V  reklamě  na  doplňky  stravy  není  dovoleno  odkazovat  se  na  nekonkrétní 

klinické studie, klamat spotřebitele o vlastnostech, složení, množství nebo přisuzovat 

doplňku  stravy  účinky,  které  nemá.  Stále  platí  zákaz  prezentovat  u  doplňku  stravy 

schopnost  prevence,  ošetřování  nebo  takové  vlastnosti  naznačovat.  Příkladem 

zakázaného je tvrzení u doplňku stravy je např. uvedení názvu nebo druhu nemoci “při 

chřipce”,  “při  srdečních  onemocnění”;  propagace  užívání  doplňku  stravy  při  léčbě 

léčivým  přípravkem,  např.  “vhodný  při  užívání  analgetik”;  naznačováním může  být  i 

používání  medicínských  termínů,  nebo  pokud  se  děj  reklamy  odehrává  v 

lékárně/ordinaci, což by mohlo být posouzeno jako naznačování léčebných účinků[21,35]. 

Pro účely  reklamy  je povoleno využívat výživových a  zdravotních  tvrzení – viz 

kapitola 2.3. Mezi  taková schválená  tvrzení patří např. “Vitamín C přispívá ke snížení 

míry únavy a vyčerpání”[15,17]. Od 1. ledna 2014  jsou v platnosti některá nová zdravotní 

tvrzení, mezi  něž  patří  např.  “DHA  a  EPA  přispívají  k  udržení  normálního  krevního 

tlaku”; “Sušené švestky přispívají k normální činnosti střev” nebo “Sacharidy přispívají k 

udržování normální funkce mozku”[39]. 

Obecně  je  taktéž  zakázáno  odkazovat  se  na  doporučení  jednotlivých  lékařů 

nebo  jiných  zdravotnických  odborníků  a  institutů  zdravotnictví,  ale  Ministerstvo 

zdravotnictví ČR udělilo výjimku a v reklamě na doplněk stravy je možno se odvolat na 

doporučení  České  lékařské  komory,  České  stomatologické  komory,  České  lékárnické 

komory, České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Společnosti pro výživu[23].  

 

2.4.3 Reklama na zdravotnický prostředek 

 
Od  ledna  2006  musí  reklama  na  zdravotnický  prostředek  splňovat  pouze 

obecné podmínky pro reklamu stanovené zákonem o regulaci reklamy (zák. č. 40/1995 

Sb.)  Jde  tedy o  jisté období bezvládí, protože s účinností od 26.1 2006 bylo speciální 

ustanovení o reklamě na zdravotnické prostředky bez náhrady zcela vypuštěno[38].  

Co tedy z regulace zbylo? Jsou to obecné ustanovení zákona o regulaci reklamy, 

které  platí  na  jakýkoli  artikl  i  mimo  farmaceutický  průmysl.  Ustanovení  zakazují 

reklamu  na  zboží,  jehož  prodej,  poskytování  nebo  šíření  je  v rozporu  s právními 
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předpisy,  reklamu,  která  je  založena  na  podprahovém  vnímání,  která  je  nekalou 

obchodní  praktikou,  reklamu  skrytou,  reklamu,  která  je  v rozporu  s dobrými mravy 

(diskriminace z důvodů rasy, pohlaví, národnosti apod.), podporuje chování poškozující 

zdraví[3]. 

Důležitým  faktorem  je možnost použití  srovnávací  reklamy  ve  vztahu  k laické 

veřejnosti,  ovšem  je  nutné  dodržet  podmínky  srovnávání.  Je  nutné  vyvarovat  se 

srovnání  s nesrovnatelným  (tedy  například  srovnávat  léčivý  přípravek  a  zdravotnický 

prostředek),  a  dát  pozor  na možnost  záměny  s léčivým  přípravkem  (např.  reklamní 

sdělení, že uvedený zdravotnický prostředek je „první přípravek, který neštípe“) [39].  

  

2.4.4 Reklama na kosmetický přípravek 

 
  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů zakazuje výrobců a distributorům, aby při značení, propagaci nebo nabízení 

kosmetických přípravků bylo těmto výrobkům přisuzovány vlastnosti, které nemají. Je 

výslovně zakázáno, aby reklamní tvrzení obsahovalo značení ve smyslu „působí uvnitř 

organismu,  působí  preventivně  vůči  nemoci,  léčí,  má  antibakteriální/desinfekční 

účinek“  [6]. Naopak  jako povolená značení  lze uvést v propagaci výrobku, že například 

udržuje pokožku v dobrém  stavu,  regeneruje pokožku, obnovuje poraněnou pokožku 

nebo  působí  proti  příznakům  stárnutí/vráskám.  Pokud  je  provedeno  dostatečné 

množství nadstandardních klinických  testů na dobrovolnících pod dohledem  lékaře a 

s očekávaným  výsledkem,  lze  uvést  značení  „klinicky  testováno“,  popřípadě 

„dermatologicky  testováno“  v případě  testů  snášenlivosti  a  tolerance.  Značení  na 

kosmetických  přípravcích  dále  povoluje  uvést  sdělení,  že  výrobek  je  přírodní,  bez 

rizikových ingrediencí nebo hypoalergenní (bez použití parfémů, konzervantů) [39].  

Od  1.července  2013  je  na  značení  a  propagaci  kosmetických  přípravků  navíc 

uplatňováno Nařízení Evropského parlamentu o kosmetických přípravcích (čl. 20). Toto 

Nařízení  stanovilo  tzv.  akční  plán,  který  uvádí  společná  kritéria  v oblasti  tvrzení 

kosmetických přípravků.  Jde o  informovaná  rozhodnutí,  tedy  skutečnost,  že  výrobek 

má obsahovat  informace umožňující  informovanou volbu při koupi a obsahuje  jasné, 

přesné a srozumitelné informace[17].  
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Společnými kritérii pro značení tvrzení na kosmetických přípravcích a reklamách 

na  tyto  výrobky musí mít  právní  soulad,  tedy  všechny  výrobky musí  být  vyrobeny 

v souladu  s právními  předpisy,  avšak  tento  soulad  nelze  využívat  jako  benefit  (např. 

tvrzení  „vyrobeno  v souladu  s nařízením  XY“).  Všechna  tvrzení  musí  být  pravdivá. 

Pokud  reklama  uvádí,  že  přípravek  obsahuje med, musí med  obsahovat  a  nejenom 

např. jeho vůni. Dalším kritériem je slušnost, to znamená, že reklama nesmí obsahovat 

tvrzení, které by porušovaly meze slušnosti (např. nahota v reklamě). Důkazy o účinku 

jsou  povoleny  pouze  na  základě  doložených  nadstandardních  klinických  testů 

s očekáváným  výsledkem  (např.  doložená  48hodinová  hydratace,  jeden  milión 

zákazníků doporučuje tento výrobek atd.). Reklama na kosmetický přípravek musí dále 

dodržet  kritérium  čestnosti  a  poctivosti,  tedy  jakékoli  tvrzení  nesmí  být  nad  rámec 

podpůrných  testů  (např. elektronicky upravované  fotografie před použitím výrobku a 

po  aplikaci,  tvrzení  jedinečnosti  je  zakázáno),  a  kritérium  spravedlnosti,  kdy  je 

dovoleno  srovnávat  jen  srovnatelné,  tedy  nelze  srovnávat  např.  deodorant  a 

antiperspirant, a  reklama nesmí očerňovat konkurenci. Ovšem nadsázka  je povolena, 

například „tento parfém Vám dává křídla“ [22,38, 39].  

 

Tabulka 3: Shrnutí rozdílů při propagaci volně prodejných výrobků 

  Léčivý 

přípravek 

Doplněk 

stravy 

Zdravotnický 

prostředek 

Kosmetický 

přípravek 

Předpis  na 

regulaci reklamy 

 

Ano 

 

Ano 

 

Ano 

 

Ano 

Povinná  značení 

v reklamě 

 

Ano 

 

Ano 

 

Ne 

 

Ne 

Marketingové 

nástroje 

 

Regulované 

 

 

Regulované 

částečně 

 

Neregulované 

 

Neregulované 

Známá  osobnost 

v reklamě 

 

Nepovolena 

 

Povolena 

 

Povolena 

 

Povolena 
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2.5 Reklama na volně prodejné výrobky lékárny v marketingové praxi  
 

Reklama  je  jedním  z nejstarších,  nejviditelnějších  a  nejdůležitějších  nástrojů 

marketingové  komunikace.  Vynakládá  se  na  ni mnoho  prostředků  a  žádná  z dalších 

marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskuzí, rozporů i zájmů. Na otázku, 

jak  je  reklama  efektivní  a  jaké musí mít  vlastnosti,  je  zaměřeno mnoho  rozsáhlých 

výzkumů[22].  

Reklama  může  být  definována  jako  „placená  neosobní  komunikace  firem, 

neziskových  organizací  a  jednotlivců,  kteří  jsou  určitým  způsobem  identifikovatelní 

v reklamním  sdělení  a  kteří  chtějí  informovat  nebo  přesvědčovat  osoby  patřící  do 

specifické  části  veřejnosti,  prostřednictvím  různých  médií.  Reklama  je  dobrým 

nástrojem marketingové komunikace k informování a přesvědčování lidí, bez ohledu na 

to, zda se podporuje produkt (Paralen Grip a bude Vám líp), služba (Dr. Max, nízké ceny 

pro  Vaše  zdraví)  nebo  nápad  (Chraňme  se  proti  rakovině).  Reklama  je  nástrojem 

všeobecně používaným. Například roční výdaje na reklamu v Evropské unii činí více než 

45,4 mld. euro[2].  

Cílem reklamy je stimulovat zájem, tedy i poptávku po produktu určité značky. 

V případě, kdy značka a produkt  jsou v rámci určité kategorie,  jsou možnosti záměny 

dány podobností značek, v případě farma výrobků i identických[2]. Jak se to stane?  

Název léčivého přípravku je regulován Zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých  souvisejících  zákonů  také pokynem Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv  REG‐29,  verze  2.  Jednou  z podmínek,  aby  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv mohl 

vydat  rozhodnutí  o  registraci  léčivého  přípravku  je  skutečnost,  že  „název  léčivého 

přípravku  neodporuje  jeho  složení  a  léčivým  účinkům  a  není  zaměnitelný  s  názvem 

jiného  léčivého  přípravku  již  zaregistrovaného“.  Při  posuzování  zaměnitelnosti  se 

zohledňuje zejména, zda název není zaměnitelný s názvem  jiného přípravku v tištěné, 

psané  či  vyslovené  podobě.  Zároveň  se  přihlédne  k pravděpodobnosti  záměny  při 

běžném  zacházení  s přípravkem  a  k  důsledkům možné  záměny  na  zdraví  pacientů. 

Podle  pokynu  SÚKL  by  názvy  léčivých  přípravků  neměly  být  stejné  jako  názvy 

potravinových  doplňků  a  kosmetických  přípravků,  ovšem  kategorie  zdravotnických 

prostředků zde jmenována není a není ani nikterak v tomto smyslu posuzována[13].  
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Jako příklad  z praxe  si uveďme Otrivin®   Menthol 1 mg/ml a Otrivin® Natural 

Plus  s eukalyptem. Otrivin® Menthol 1 mg/ml  je  registrovaným  léčivým přípravkem, 

s registračním  číslem  69/251/13  ze  dne  29.  května  2013,  a  který  tedy musel  splnit 

všechny  požadavky  registrovaného  léčivého  přípravku  dle  platné  legislativy,  držitel 

rozhodnutí o  registraci musel  zaplatit povinný  správní poplatek a náhradu  výdajů  za 

posouzení  všech  modulů  registrační  dokumentace  a  čekat  minimálně  240  dní  na 

výsledek  správního  řízení  Státního  ústavu  pro  kontrolu  léčiv. Otrivin® Natural  Plus  s 

eukalyptem je zdravotnický prostředek, hypotonická mořská voda určená k aplikaci do 

nosu, jehož uvedení na trh bylo možné okamžitě po oznámení tohoto záměru formou 

dopisu  na  Ministerstvo  zdravotnictví,  bez  dalšího  procesu  posouzení  a  schválení.  

Přesto oba  výrobky obsahují  ve  svém názvu ochrannou  značku  „Otrivin®“,  což může 

být pro pacienta z řad široké veřejnosti zavádějící.    

 

2.6 Dozorová činnost státních orgánů nad reklamou 

 

Dozorové orgány, které jsou ustanoveny spolu se Státním ústavem pro kontrolu 

léčiv pro dozor nad reklamou, s vymezením jejich konkrétní oblasti dozoru, je uvedeno 

v  §  7  zákona  o  regulaci  reklamy.  Je  to  Rada  pro  rozhlasové  a  televizní  vysílání  pro 

reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém 

a  televizním  vysílání,  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv  pro  reklamu  na  humánní  léčivé 

přípravky  a  sponzorování  v  této  oblasti,  s  výjimkou  reklamy  šířené  v  rozhlasovém  a 

televizním  vysílání,  Ministerstvo  zdravotnictví  pro  reklamu  na  zdravotní  péči  a 

sponzorování v této oblasti, Státní rostlinolékařská správa pro reklamu na přípravky na 

ochranu  rostlin,  Ústav  pro  státní  kontrolu  veterinárních  biopreparátů  a  léčiv  pro 

reklamu  na  veterinární  léčivé  přípravky,  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů  pro 

nevyžádanou  reklamu  šířenou  elektronickými  prostředky  podle  zvláštního  právního 

předpisu, a krajské živnostenské úřady v ostatních případech[3,25]. 
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2.6.1 Dozorová činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
 

Do  kompetencí  Státního  ústavu  pro  kontrolu  léčiv  spadá  výkon  dozoru  nad 

dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v oblasti reklamy na humánní 

léčivé přípravky a sponzorování v  této oblasti  (s výjimkou  rozhlasového a  televizního 

vysílání). Státní ústav pro kontrolu  léčiv šetří podněty na závadnou reklamu na  léčivé 

přípravky,  vydává  odborná  stanoviska  k  reklamním  materiálům  a  k  problematice 

regulace reklamy[39]. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje informace o sankcích uložených podle 

zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 

99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů[3]. 

 

Tabulka 4: Souhrn dozorové činnosti SÚKL v letech 2008‐2013[34] 

2008  Ukončeno  11  správních  řízení  s celkovou  pokutou  1.194.000  Kč,  nejvyšší 

udělená  pokuta  ve  výši  300.000  Kč  za  porušení  zákazu  využívat motivu 

strachu 

2009  Ukončena 4 správní řízení s celkovou pokutou 800.000 Kč, nejvyšší udělená 

pokuta ve výši 550.000 Kč za porušení pravidel rozdávání darů odborníkům 

2010  Ukončeno  15  správních  řízení  s celkovou  pokutou  3.125.000  Kč,  nejvyšší 

udělená pokuta ve výši 500.000 Kč za nekalou obchodní praktiku a nesoulad 

informací se Souhrnem údajů o přípravku 

2011  Ukončeno  16  správních  řízení  s celkovou  pokutou  3.170.000  Kč,  nejvyšší 

udělená  pokuta  ve  výši  750.000  Kč  za  porušení  pravidel  pro  poskytování 

darů odborníkům 

2012  Ukončeno  15  správních  řízení  s celkovou  pokutou  2.645.000  Kč,  nejvyšší 

udělá  pokuta  ve  výši  350.000  Kč  za  nesoulad  se Souhrnem  údajů  o 

přípravku a možnost špatného určení samodiagnózy 

2013  Ukončeno  33  správních  řízení  s celkovou  pokutou  3.420.000  Kč  s nejvyšší 

udělenou  pokutou  500.000  Kč  za  přehánění  vlastností  přípravku  a 

neaktuální údaje v reklamě  
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Obrázek  1:  Srovnání  ukončených  správních  řízení  na  podezření  z porušení  Zákona 

o reklamě v letech 2008 ‐ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Srovnání dozorové činnosti dle typu reklamy 
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Obrázek 3: Srovnání zahájení správních řízení dle typu oznamovatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Dozorová činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

S účinností od 4.  července 2001 byla Rada pro  rozhlasové  a  televizní  vysílání 

zřízena  zákonem  č. 231/2001  Sb., o provozování  rozhlasového  a  televizního  vysílání, 

jako  správní úřad,  který  vykonává  státní  správu  v  oblasti  rozhlasového  a  televizního 

vysílání  a  převzatého  vysílání.  Rada  dohlíží  na  zachovávání  a  rozvoj  plurality 

programové nabídky a  informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání, dbá na  jeho 

obsahovou  nezávislost  a  na  dodržování  právních  předpisů  v  oblasti  vysílání.  Rada 

monitoruje  vysílání  provozovatelů  rozhlasového  a  televizního  vysílání  a  obsah 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, reaguje na podněty široké veřejnosti a 

ukládá sankce podle zákona[38].  

 

Tabulka 5: Souhrn dozorové činnosti RRTV v letech 2011 ‐ 2013[33] 

2011  2  uložené  sankce  ve  výši  100.000  Kč  za  neodpovídající  reklamu  v  TV  a  2 

uložené  sankce  v celkové  výši  100.000  Kč  za  reklamu  v  rozhlase.  Všechny 

sankce uloženy na doplňky stravy, nejvyšší udělená pokuta 100.000 Kč.  

2012  6 udělených  sankcí  za  televizní  reklamu a 3  za  reklamu v rozhlase. Nejvyšší 

udělená pokuta 1.800.000 Kč za deklarované léčebné účinky u doplňku stravy 

Allivictus 
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2013  5  udělených  sankcí  za  TV  reklamu  a  4  za  reklamu  v rozhlasovém  vysílání. 

Nejvyšší pokuta udělena ve výši 800.000 Kč za deklarované léčebné účinky u 

doplňku stravy GS Condro  

 

Obrázek č. 4: Počet podnětů k zahájení šetření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

v letech 2011‐2013 dle typu výrobku 

 

 

2.6.3 Dozorová činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

Dozor  nad  dodržováním  právních  předpisů  souvisejících  s  uváděním  potravin 

(včetně  doplňků  stravy  a  potravin  pro  zvláštní  výživu)  do  oběhu  (např.  klamavé 

informace  na  obalu  potraviny,  na  připojených  součástech  nebo  v  písemné 

dokumentaci,  která  potraviny  doprovází)  je  podle  zákona  č.110/1997  Sb.,  o 

potravinách  a  tabákových  výrobcích  a  o  změně  a  doplnění  některých  souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb. v kompetenci Státní 

zemědělské  a  potravinářské  inspekce[25].  Sankce  za  porušení  tohoto  zákona  nejsou 

zveřejňovány. 
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Tabulka 6: Souhrn dozorové činnosti SZPI v letech 2011 ‐ 2013[28] 

2011  31 nálezů nevyhovujících doplňků stravy, u 24 byl překročen limit pro látky se 

škodlivým účinkem na zdraví (např. olovo, nebezpečné alergeny, yohimbin), 

1  propagoval  zakázaná  zdravotní  tvrzení  a  v 9  případech  nalezen  nižší  než 

obsah deklarovaných látek (např. nižší obsah vitamínů, glukosaminu, luteinu 

atd.). 

2012  24 nálezů nevyhovujících doplňků  stravy, u  15  zjištěn obsah nepovolených 

látek, ve 3 případech dokonce obsah pesticidů, 9 případů s nálezem nižšího 

množství deklarovaných látek.  

2013  Pouze 3  zveřejněné případy,  jeden  s překročeným  limitem olova, druhý byl 

upraven ionizačním zářením, což nebylo uvedeno na obale, třetí neobsahoval 

deklarované množství glukosaminu  
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3 Praktická část 

3.1 Dotazníkového  šetření  o  povědomí  veřejnosti  o  rozdílech  mezi 
léčivým přípravkem a ostatními výrobky  

 

Záměrem dotazníkového šetření bylo zjistit stupeň povědomí široké veřejnosti 

o  rozdílech  ve  výrobcích  nabízených  ve  volně  prodejném  portfoliu  lékáren,  jejím 

celkovém  přehledu  o možnostech  léčby  a míry  ovlivnění  výběru  vhodného  výrobku 

televizní reklamou.  

  Dotazník byl distribuován jednak elektronickou cestou pomocí nástroje Google 

Drive,  sdílen  přes  sociální  síť  Facebook  a  taktéž  byl  k dispozici  k vyplnění  v papírové 

formě. Pro každou z otázek měla být zaškrtnuta pouze jedna varianta z odpovědí, která 

byla pro respondenta nejvíce častá, typická nebo správná. Některé z otázek vyžadovaly 

odpověď  vlastními  slovy.  Anonymního  dotazníkového  šetření  se  zúčastnilo  celkem 

233 osob, v poměru 70% žen a 30% mužů (viz obrázek 6). Věková hranice pacientů byla 

rozdělena  do  5  skupin.  Největší  počet  respondentů  byl  v  produktivním  věku  (viz 

obrázek 7), a to v případě mužů i žen. Ze 163 odpovídajících žen bylo 69 žen ve věku od 

36‐45 let, 49 žen ve věku 26‐35 let, 23 žen ve věku 18‐25 let, 13 žen ve věku 46‐60 let a 

pouze 9 žen ve věku nad 61 let.  Skupina 70 mužů byla věkově zastoupena následovně: 

38 mužů ve věku 36‐45 let, 24 mužů ve věku 26‐35 let, 5 mužů ve věku 18‐25 a 3 muži 

ve věkovém rozmezí 46‐60 let. Věková skupina nad 61 let nebyla u mužů zastoupena. 

 

Obrázek 6: Rozdělení respondentů dle pohlaví 
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Obrázek 7: Rozdělení respondentů dle věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Zpracování dotazníkového šetření  
 

Vyhodnocení otázky č.1:  

V případě domácí léčby spoléháte spíše na:  

a) na klasickou medicínu                                    

b) produkty na přírodní bázi zakoupené v lékárně 

c) babičkovské rady (zábaly, čaje)   

d) nerozlišuji  

Obrázek 8: Grafické znázornění výsledných odpovědí z otázky č.1  
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Komentář:  Z výsledků  šetření  vyplývá,  že  nejčastěji  užívanými  výrobky  v případě 

samoléčby  jsou  klasické  léčivé  přípravky,  které  z nabízených  možností  vybralo  99 

tázaných  (45%). Překvapivým zjištěním  je výsledek, že 62 respondentů  (28%) spoléhá 

na  babičkovské  rady  a  domácí  léčbu  ve  formě  bylinných  čajů,  zábalů  apod.  Toto 

poměrně  velké procento pravděpodobně  svědčí o  snaze  vyléčit  svou nemoc pomocí 

starých,  ověřených  metod  a  technik  našich  babiček,  tedy  dob,  kdy  nebyly  léčivé 

přípravky  v takové míře dostupné, a navíc byly drahé. Pokud bychom k této  skupině 

přičetli  ještě skupinu 26 respondentů (12%), kteří preferují produkty na přírodní bázi, 

dostáváme druhou velkou množinu (40%), které spoléhají na přírodní produkty, a tedy 

bychom mohli  rozdělit  respondenty  téměř na polovinu dle  výběru  „chemické“ nebo 

„přírodní“  léčby. Dále  stojí  za  zmínku,  že 12  respondentů uvedlo mimo dotazník,  že 

žádné  přípravky  neužívají  a  nemoc  pouze  vyleží.  Všichni  byli  muži,  7  ve věkovém 

rozmezí 36‐45 let a 5 ve věku 25‐36 let. Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, že muži 

v produktivním věku pečují méně své zdraví. Mohlo by být usuzováno na hypotézu, že 

tito muži žijí sami, a že v případě jakýchkoli známek onemocnění nezasáhne žena koupí 

některého z nabízených volně prodejných výrobků.    

 

Vyhodnocení otázky č.2:  

Při návštěvě lékárny:  

a) již víte, jaký přípravek si zakoupíte  

b) necháte si poradit od lékárníka  
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Obrázek 8: Grafické znázornění výsledných odpovědí z otázky č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 132 respondentů (57%) již jde do lékárny na jisto, tedy vědí, jaký přípravek 

si chtějí zakoupit, z čehož se dá usuzovat, že o přípravcích pro dané onemocnění mají 

jistý přehled. Otázkou zůstává, zda  je  jejich volba správná, tedy  jestli opravdu přijdou 

do  lékárny  se  záměrem  nákupu  vhodného  přípravku  pro  své  onemocnění,  a  čerpají 

například s předešlé zkušenosti,  jak  je potvrzeno v následující otázce č. 3, nebo změní 

svůj  názor  po  poradě  s lékárníkem,  který  se  těší  velké  důvěře  pacientů,  jak  ukazují 

výsledky  otázky  č.  4.  A  který  v rámci  dispenzačního  minima  informuje  pacienta  o 

správném použití a dávkování.   

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: 

Přípravek, který si v lékárně zakoupíte, jste vybral(a) na základě  

a) vlastní zkušenosti 

b) doporučení rodiny/známých 

c) rady lékárníka 

d) reklamy v TV/časopise apod.          

e) internetu (články, diskuze) 

f) jiný zdroj     

 

 



 
 

34 
 

Obrázek č. 9: Grafické znázornění výsledných odpovědí z otázky č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 38% respondentů kupuje přípravky v lékárně na základě vlastní zkušenosti, 

tedy  zřejmě  pro  určité  onemocnění  již mají  vyzkoušený  přípravek,  který  používají. 

Z těchto 88 tázaných bylo 74 žen, což by mohlo nasvědčovat opět k většímu zájmu žen 

o oblast péče o  své  zdraví. 78  respondentů  (34%)  si nechá poradit od  lékárníka,  což 

potvrzuje  odpovědi  na  otázku  č.1.  Přípravek  na  doporučení  rodinných  příslušníků, 

známých  a  přátel  si  vybralo  51  respondentů  (22%).  Pokud  bychom  spojili  skupiny 

respondentů, kteří volí volně prodejný výrobek na základě zkušenosti, ať  již cizí nebo 

vlastní,  dostáváme  nadpoloviční  většinu  144  odpovědí.  Tento  výsledek  svědčí  o 

důležitosti  dobrých  předešlých  zkušeností  s konkrétním  výrobkem,  potvrzení  jeho 

účinnosti na určité onemocnění a šířením této pozitivní informace a zaručených účinků 

v rodinném kruhu, mezi přáteli a známými.  Na internetu hledá přípravky pouhých 5% 

tázaných, kteří patří do mladších věkových skupin. Z těchto 11 respondentů bylo 6 žen 

ve  věku  26‐35  let,  4  ženy  18‐25  let  a  1 muž  ve  věku  26‐35  let.  Zcela  nečekaným 

výsledkem  je,  že  nikdo  z tázaných  nevybírá  přípravek  na  základě  shlédnuté  reklamy 

v TV, nebo jiných médiích. Lze se pouze domnívat, že respondenti si buď neuvědomují, 

nebo si nepamatují, kde přípravek, který si již teď kupují pravidelně na základě vlastní 

zkušenosti, poprvé viděli. Další hypotézou by mohla být skutečnost, že respondenti si 

nechtějí  přiznat  vliv  šířené  reklamy,  který  je  prostřednictvím  televize  samozřejmě 

největší. Tento výsledek  je zpochybněn v následujících vyhodnoceních dotazníkového 
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šetření a v samostatné kapitole „Ovlivnění prodejů volně prodejných výrobků televizní 

reklamou“ v rámci diskuze. 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

Při možnosti výběru ze dvou pro Vás zcela nových volně prodejných produktů určených 

pro dané onemocnění Vás ovlivní především: 

a) složení /původ přípravku                                            

b) znalost výrobce/značky  

c) cena 

d) atraktivnost obalu     

e) doporučení lékárníka                                                   

f) jiné                                                   

 

Obrázek č. 10: Grafické znázornění výsledných odpovědí z otázky č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář:  Tato  otázka  potvrzuje  důvěru  široké  veřejnosti  v práci  a  vědomosti 

lékárníka,  nebo  farmaceutického  asistenta.  V dotazníku  je  použit  pouze  termín 

lékárník, protože vnímání rozdílů mezi pracovníky v lékárně  je pro běžného zákazníka 

nevýznamné. 126 respondentů (54%) při výběru zcela nových a neznámých přípravků 

spoléhala na jejich radu. Pro 42 tázaných (18%) je důležitým faktorem při výběru cena, 
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což je jistě očekávaný výsledek. Dalších 42 respondentů (18%) zajímá složení přípravků, 

tedy  zřejmě obsah  léčivé  látky a  její původ,  což  je  výsledek potěšující. V sekci  „jiné“ 

všichni tázaní uvedli kombinaci uvedených možností v různém pořadí. Znalost výrobce 

nebo  značky  volně  prodejného  výrobku  vybralo  pouze  16  (7%)  respondentů.  Nikdo 

z tázaných  nevybral možnost,  že  by  si  volně  prodejný  výrobek  v lékárně  vybral  na 

základě  designu  a  atraktivity  obalu,  což  opět  nahrává myšlence,  že  si  respondenti 

nechtějí přiznat, že  i v lékárně mohou nakupovat očima. Navíc  tento výsledek popírá 

snahu státních autorit dohlížet na správnost obalů, jak bylo popsáno v teoretické části.    

 

Vyhodnocení otázky č. 5 

Zakoupil(a) jste již někdy v lékárně jakýkoli přípravek na základě TV reklamy, aniž byste 

ho momentálně potřeboval(a)? 

a) Ano 

b) Ne  

 

Obrázek č. 11: Grafické znázornění výsledných odpovědí z otázky č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Drtivá většina, 210 tázaných (90%) nepřipustila, že by si na základě televizní 

reklamy v televizi zakoupila přípravek, aniž by ho v současné době potřebovala. Tento 

výsledek  je  jistě  pozitivní  z hlediska  funkčnosti  reklamy  a  jejího  dozoru,  který  hlídá 

podmínky  reklamy,  aby  nedocházelo  k nevhodnému,  nepřiměřenému  nebo 
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neopodstatněnému nadužívání volně prodejných komodit. Ale neboť účelem reklamy 

je již z její podstaty podpora prodeje, je tento rozpor diskutován v kapitole 4.   
 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 

Pokud užíváte/používáte na jakékoli své obtíže již osvědčený přípravek, a zaznamenáte 

reklamu na jiný, vyzkoušíte tuto novinku?: 

a) Ano 

b) Ne  

 

Obrázek č. 12: Grafické znázornění otázky č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář:  198  respondentů  (85%),  tedy  srovnatelná  část  tázaných  s předešlou 

otázkou  č.  5  uvedla,  že  by  je  navíc  reklama  ani  neovlivnila,  aby  vyzkoušeli 

propagovanou novinku.   To může opět nasvědčovat výsledkům z otázky č. 4, kde  lidé 

dají na svou nebo doporučenou zkušenost, nemusí tolik důvěřovat novým věcem, nebo 

opět nepřiznají,  že by  televizní  reklama mohla ovlivnit  jejich  záměr  v koupi určitého 

výrobku.  Přesto,  vzhledem  k tomu,  že  jako  novinku  lze  propagovat  nové  složení, 

například obohacené o určitou další složku, novou lékovou formu, či celý nový produkt 

po dobu 2 let od jeho uvedení na trh[3], je samozřejmé předpokládat, že farmaceutické 

společnosti  využijí  příležitosti  viditelně  označit  výrobek  novinkou  a  podpořit  tak 

úspěšné uvedení na trh.   
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Vyhodnocení otázky č. 7: 

Víte, jaký je rozdíl mezi léčivým přípravkem a doplňkem stravy? 

a) Ano                                                                                     

b) Ne  

Pokud ano, pokuste se, prosím, popsat rozdíl vlastními slovy: 

 

Obrázek č. 13: Grafické znázornění odpovědí z otázky č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Z odpovědí  je zřejmé, že dotazovaná  část z řad široké veřejnosti ví,  jaký  je 

rozdíl mezi  léčivým  přípravkem  a  doplňkem  stravy,  neboť  196  respondentů  zaškrtlo 

odpověď  ano,  ovšem  33  (17%)  z  těchto  respondentů  označilo  odpověď  ano,  ale 

nevysvětlilo rozdíl. Z těchto 17% bylo 26 mužů (80%). Tyto odpovědi byly vyřazeny ze 

statistiky.    Drtivá  většina  199  respondentů  (99,5%)  respondentů  popsala  rozdíl 

naprosto  správně.  Různými  slovy  vysvětlili,  že  doplněk  stravy  není  lék,  nemá  přímé 

léčebné  účinky,  jeho  účinky  jsou  podpůrné,  doplňují  stravu,  potřebné  vitamíny, 

minerály,  vylepšují  kondici  organismu,  doplňují  a  obohacují  organismus  o  výživové 

látky. 32% z těchto respondentů navíc správně uvedlo, že doplněk stravy je potravina, 

a 15% respondentů si je vědoma skutečnosti, že doplněk stravy nemusí být testován a 

registrován, a že podléhá jiným kritériím a nemusí absolvovat povinné zkoušky.  
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Vyhodnocení otázky č.8 

Prosím, uveďte alespoň jeden volně prodejný výrobek z lékárny, na nějž si pamatujete 

reklamu v televizi. 

 

Obrázek č. 14: Grafické znázornění odpovědí z otázky č. 8 

 
 

Komentář:  Přípravky  jmenované  v této  otázce  přípravky  byly  opravdu  rozmanité. 

Z celkového  počtu  233  odpovědí  byly  4  odpovědi  na  přípravky  vázané  na  lékařský 

předpis, proto je nemožné, aby na ně probíhala reklamní kampaň v televizi. Dalších 17 

respondentů  odpovědělo,  že  reklamy  v televizi  vůbec  nesleduje,  v době  reklamy 

program přepíná nebo vůbec nemají televizi, kde v 16‐ti případech to byli právě muži.  

13 respondentů uvedlo homeopatický přípravek Stodal nebo Oscillociccinum, pro něž 

nebyla  uvedena  varianta  odpovědi  v dotazníku.  Ač  byla  v 75%  zaškrtnuta  varianta 

léčivého přípravku, což je z nabízených variant správná odpověď, byli tito respondenti 

taktéž vyřazeni v následujícího šetření otázky č. 9, neboť ač je homeopatický přípravek 

jistou  podmnožinou  léčivých  přípravků,  které  podléhají  režimu  schválení  SÚKL, 

odpověď my mohla být  zavádějící  a  výsledky  šetření  zkreslit. A dalších  13 přípravků 



 
 

40 
 

bylo  uvedeno  jen  jednou,  proto  nejsou  graficky  znázorněny,  ale  do  vyhodnocení 

následující otázky č. 9 jsou započteny.  

Prvním  volně  prodejným  výrobkem,  na  který  si  vzpomíná  z televizní  reklamy 

nejvíce, 19, dotázaných je GS Condro. Dále následoval se stejným počtem 13 odpovědí 

Prostenal a Ibalgin. Na třetím místě s počtem 12 odpovědí se umístil Olynth. Rozdělení 

předních příček tedy patří dvěma  léčivým přípravkům a dvěma doplňkům stravy, kde 

právě  doplňky mají  ještě  jistou  převahu.   Vzhledem  k tomu,  že  jsou  k dispozici  data 

z monitoringu  médií,  výsledek  lze  podpořit  faktem,  že  GC  Condro  bylo  v televizní 

reklamě  v roce  2013  propagováno  po  celých  10 měsíců  vyjma  ledna‐února  2013[36].  

Dále by se dalo diskutovat o identifikovatelnosti preparátu, protože GS Condro existuje 

ve dvou variantách (GS Condro a GS Forte), Prostenal je k dispozici v lékových formách 

tablet a  tobolek,  Ibalgin existuje minimálně  jak ve  formách pro  topické použití  (gel a 

krém), tak pro perorální podání  (potahované tablety, perorální suspenze) a Olynth  je 

znám ve  formě nosních kapek, nosního  spreje a navíc  s kyselinou hyaluronovou  jako 

Olynth HA. Ale protože tyto specifika byly uvedeny pouze v 10% všech dotazníků, což 

naznačuje, že z hlediska konečného spotřebitele je vnímána převážně značka, byla tato 

otázka,  stejně  tak  jako vyhodnocení kapitoly 3.3. analyzována  z pohledu brandů, bez 

rozlišení sil,  lékových forem nebo přídatných názvů. Z hlediska odpovědí žena vs. muž 

nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. Na přípravek GS Condro si z celkového počtu 

19  vzpomnělo  10  žen  a  9 mužů,  a  jiné  to  nebylo  ani  v případě  Prostenalu  6:7  ve 

prospěch  mužů,  ač  bychom  vzhledem  k indikaci  očekávali  větší  rozdíl  v poměru 

odpovědí. Ani v případě  Ibalginu nebyl rozdíl významný, odpovědělo 8 žen a 5 mužů. 

Jen  značka  Olynth  se  těšila  větší  popularitě  u  žen,  které  odpověděli  v 8  případech 

z celkových 12.     
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Vyhodnocení otázky č. 9: 

Tento  volně  prodejný  přípravek  z reklamy,  který  jste  uvedl(a)  v otázce  č.8,  by  jste 

zařadil(a) do kategorie:  

a) Léčivý přípravek 

b) Doplněk stravy     

c) Zdravotnický prostředek                                       

d) Kosmetický přípravek  

e) Neumíte zařadit  

 

Obrázek č. 15: Grafické znázornění odpovědí z otázky č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: Po odečtení 15% respondentů, kteří z nějakého důvodu nesledují  televizní 

reklamu, nebo uvedli  léčivý přípravek,  jehož výdej  je vázán na  lékařský předpis nebo 

homeopatický  přípravek,  bylo  do  vyhodnocení  této  otázky  zařazeno  pouze  199 

odpovědí,  z nichž  69%  dotázaných  umělo  správně  k volně  prodejnému  přípravku 

přiřadit kategorii. Necelá čtvrtina  (23%) se však ve svém zařazení zmýlilo a celých 8% 

neumí zařadit výrobek do žádné z nabízených kategorií. Z celkového počtu 46 špatných 

odpovědí byla  v 59% přiřazena doplňku  stravy mylně  kategorie  léčivého přípravku  a 

v 33%  byla  naopak  léčivému  přípravku  přiřazena  jiná  z kategorií,  z čehož  ve  většině 

případů (80%) byl léčivý přípravek označen jako zdravotnický prostředek. 5% tázaných 
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pak  přiřadilo  zdravotnickému  prostředku  vlastnosti  léčivého  přípravku  a  3% 

respondentů, kteří uvedli kosmetický přípravek, jej taktéž zařadili do špatné kategorie.   

 

 

3.3 Analýza  dat  ovlivnění  prodejů  volně  prodejných  výrobků  televizní 
reklamou 

 

Vzhledem  k tomu,  že  výsledky  dotazníkového  šetření  ukázaly  na  poměrně 

uspokojivý  stav v míře  informovanosti  široké veřejnosti o  rozdílech volně prodejných 

komodit  v lékárně  a dokonce  zcela popřely  jakýkoli  vliv  televizní  reklamy na  zvýšení 

prodejů  propagovaného  výrobku.  Tyto  výsledky  se  tak  zdají  býti  v rozporu 

s v současnosti  stále  více  diskutovanou  situací,  jako  je  rostoucí  trh  doplňků  stravy, 

jejich  stoupající  podíl  v obratu  volně  prodejného  portfolia,  zvyšující  se  objem 

sortimentu lékáren, rostoucí počet reklam na různé volně prodejné produkty v televizi, 

což  vyvolává  reakci  ve  formě  zvyšujícího  se  zájmu,  dozoru  a  monitoringu  plnění 

legislativních požadavků státními autoritami.   

K objektivnímu  pohledu  o  ovlivnění  prodejů  volně  prodejných  výrobků  bylo 

použito  prodejních  dat  z věrohodného  zdroje  IMS  dat[35,36]  a monitoringu médií[37]. 

Vzhledem k sezónnosti některých volně prodejných výrobků, které jsou propagovány v 

určitém  ročním období,  jako  je například  zima, kdy  roste  spotřeba výrobků na  léčbu 

nebo úlevu od nachlazení (kapky nebo spreje do nosu, přípravky určené k léčbě kašle, 

bolesti  v  krku, horečky  atd.), nebo  léto pro přípravky ulevující od projevů  alergií na 

kvetoucí rostliny, sluneční záření nebo bodnutí hmyzem, je analýza dat o vlivu reklamy 

na prodej ukázána na přípravcích, na které nemá sezónnost takový vliv. Vybrány byly 

přípravky  na  obtíže  pohybového  aparátu,  zažívací  poruchy,  léčbu  oparů  a  spotřeba 

vitamínů.  

Do každé skupiny byly vybrány přípravky, které mají podobné měsíční prodeje, 

tak,  aby  bylo  srovnání  jejich  prodejů  bez  reklamy  a  nebo  s  běžící  TV  reklamou 

vypovídající.   

V  případě  přípravků  určených  k  léčbě  nebo  úlevě  od  pohybových  potíží  byl 

vybrán  léčivý přípravek Voltaren Emulgel 1,16% a kosmetický přípravek Koňská mast, 
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která na konci roku 2010 (říjen‐listopad) vlivem televizní reklamy s Jiřinou Bohdalovou 

dosáhla enormních prodejů (přes 74 000 balení za měsíc listopad 2013) ve své kategorii 

“mast,  gel,  krém” na bolavé  klouby,  a dostala  se  tak  v prodejích  lídra  trhu Voltaren 

Emulgel 1,16%[35,37].   

 

Obrázek 16: Prodeje Voltaren Emulgelu a Koňské masti v počtu balení v  roce 2010  s 

probíhající reklamou na Koňskou mast v říjnu‐prosinci 2010[35,37]. 

 

Druhým  srovnáním  je  porovnání  dvou  léčivých  přípravků  na  léčbu  Herpes 

simplex,  přípravku  Vectavir  a  Zovirax  ve  formě  krémů  na  opary.  Prodeje  přípravku 

Vectavir nebyly v roce 2013 podpořeny televizní reklamou, zatímco přípravek Zovirax 

byl aktivně promotován v televizi v měsících srpen‐září 2013. Prodeje v tomto období 

se  výrazně  přiblížily  prodejům  Vectaviru,  přesto,  že  na  začátku  roku  byly  prodeje 

Vectaviru vice než dvojnásobné, v  lednu 2013 prodej 9 000 balení Vectaviru a 3 800 

balení  Zoviraxu  a  v  únoru  2013  zaokrouhleno  6 600  balení Vectaviru  a  3 300  balení 

Zoviraxu (zaokrouhleno na desítku balení) [36,37].      
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Obrázek  17:  Srovnání  prodejů  léčivých  přípravků Vectavir  a  Zovirax  v  počtu  balení  v 

roce 2013 a s probíhající reklamou na Zovirax v srpnu a září 2013[35,37]. 

 

  Další  skupinou  pro  srovnání  prodejů  a  vlivu  televizní  reklamy  jsou  léčivé 

přípravky  na  problémy  se  zažíváním,  jako  je  dyspepsie  nebo  úleva  od  pálení  žáhy, 

přípravky Pancreolan a Gaviscon. Prodeje v tomto případě byly započteny pro všechny 

existující lékové formy a síly dostupné na trhu, tedy pro celý propagovaný brand. I zde 

je  vidět  jasný  trend  zvýšených  prodejů  v obdobích,  kdy  probíhá  televizní  reklama. 

V případě Pancreolanu došlo v březnu 2013 k nárustu prodejů z 17 150 balení v únoru 

2013 na 42 000 balení v březnu 2013, což  je  téměř 2,5násobek. O 13 000 balení pak 

vzrostly prodeje  ještě  jednou v červenci 2013 vlivem televizní reklamy v červnu 2013. 

I v případě Gavisconu  je patrné,  že např.  v srpnu 2013,  kdy  se prodalo 6 500 balení, 

spuštění  reklamy  v září  2013,  říjnové  prodeje  zaznamenaly  nárust  na  téměř 

dvojnásobek, 11 560 balení[36,37].    
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Obrázek 18: Srovnání prodejů léčivých přípravků Pancreolan a Gaviscon v počtu balení 

v roce 2013 s probíhající reklamou na Pancreolan březen‐duben 2013 a červen‐červenec 

2013 a reklamou na Gaviscon v květnu‐červnu 2013 a září‐říjnu 2013[36,37].  

 

Poslední kategorií, která nemusí být zcela ovlivněná sezónností,  jsou vitamíny. 

Pro  srovnání  jsou  vybrány prodeje  léčivého přípravku Pharmaton Geriavit  a doplňku 

stravy  Centrum.  I  zde  se  pod  označením  výrobku  „Centrum“  skrývají  všechny  volně 

prodejné  varianty,  jako  je  např.  Centrum  Silver,  Centrum  Materna  atd.  Reklamní 

kampaň  v tomto  případě  probíhala  pouze  na  léčivý  přípravek  Pharmaton  Geriavit 

v období  únor‐duben  2013  a  říjen‐listopad  2013.  Dá  se  taktéž  usuzovat,  že  až 

trojnásobný nárust prodejů přípravku Pharmaton Geriavit v říjnu 2013 má na svědomí 

nejen masivní  reklama v televizi  za bezmála 13 mil. Kč, ale  taktéž blížící  se Vánoce a 

nákup tohoto přípravku jako vánočního dárku[36,37].   
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Obrázek 19: Srovnání prodejů  léčivého přípravku Pharmaton Geriavit a doplňku stravy 

Centrum  v  počtu  balení  v  roce  2013  s  probíhající  reklamou  na  Pharmaton  Geriavit 

v únoru‐dubnu 2013 a říjnu‐listopadu 2013[36,37].  

 

 

 

 

4 Diskuze 
 

4.1 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 
Dotazníkové  šetření,  kterého  se  zúčastnilo  233  respondentů,  163  žen 

a 70 mužů, převážně v produktivním věku, kde 46%  respondentů bylo ve věku 36‐45 

let, 31% ve věku 26‐35 let, 12% ve věku 18‐25 let, 7% mezi 46‐60 lety a 4% nad 61 let 

byly  pouze  ženy,  ukázalo,  že  povědomost  široké  veřejnosti  o  volně  prodejném 

sortimentu lékárny lze klasifikovat jako uspokojivou, protože 45% respondentů spoléhá 

v případě  samoléčby  na  klasickou  medicínu,  tedy  léčivé  přípravky.  Ty  respondenti 

zakupují  v lékárně  převážně  na  základě  vlastní  zkušenosti  (38%),  ke  které  pokud 

bychom přičetli zkušenost blízkých a známých (22%), dostaneme 60%, což naznačuje, 

že vlastní a zprostředkovaná zkušenost  je k nezaplacení a vede zřejmě k jisté věrnosti 

zákazníka k produktu, který se osvědčil.   Od  lékárníka (což v očích pacienta zahrnuje  i 

farmaceutického asistenta) si nechá poradit 34%, což ukazuje na důvěru respondentů 

ke  znalostem  a  vědomostem  zdravotnického  pracovníka  a  důležitosti  rozhovoru 
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s pacientem  minimálně  v podobě  dispenzačního  minima.  Nadpoloviční  většina 

tázaných 57% potvrdila, že již přichází do lékárny s jasným úmyslem, který přípravek si 

zakoupí.  To  potvrzuje  jednak  výsledky  předešlé  otázky,  kdy  se  výběr  výrobku  řídí 

především zkušeností, ale zároveň je překvapivé, že žádný z respondentů nepotvrdil, že 

by  si  přípravek  vybral  na  základě  reklamy  v médiích.  Vyvstává  otázka,  co  je  tedy 

prvotním zdrojem informace o jakémkoli produktu? Zdá se, že pacienti dají nejprve na 

radu  lékárníka/farmaceutického  asistenta  a  pokud má  výrobek  požadovaný  účinek, 

zůstávají mu věrní a navíc ho doporučují dále svému okolí. Taktéž nízké procento (5%) 

tázaných  se  přihlásilo  k surfování  informací  o  volně  prodejných  výrobcích  a 

možnostech  léčby na  internetu, a  jde zcela očekávaně o zákazníky mladších věkových 

kategorií  (18‐35  let)  a  převážně  ženy  (9  z 10).   V  případě,  že  by  se  jednalo  o  nový, 

neznámý,  pacientem  nevyzkoušený  přípravek,  polovina  respondentů  si  dá  na  radu 

lékárníka,  což  opět  ukazuje  na  vysokou míru  důvěry  pacientů  k personálu  lékárny  a 

v případě nejistoty se na ně obrací s žádostí o radu. Cena je rozhodujícím faktorem při 

výběru  pro  necelou  pětinu  respondentů,  18%,  což  je  očekávaný  výsledek  z hlediska 

věkového  rozložení  respondentů. Dalo by  se usuzovat,  že pokud by bylo  zastoupení 

skupiny ve věku 61 a více let v dotazníkovém šetření větší, bylo by procento role ceny 

pravděpodobně vyšší.   Nejsou k dispozici ani data o  zastoupení  respondentů v rámci 

regionů  České  republiky,  které  by mohlo  více  či méně  poukázat  na  sociální  zázemí 

jednotlivců a tedy důležitost ceny  jako faktoru při nákupu výrobků. Lze předpokládat, 

že pokud byla většina  respondentů  z Prahy nebo Středočeského kraje, vliv výše ceny 

nebude tak zásadní jako v případě pacientů žijících v Jihomoravském kraji.  

Naopak  fakt,  že druhou necelou pětinu  (18%)  respondentů  zajímá při  výběru 

povaha  přípravku,  tedy  jeho  složení,  respektive  přírodní  či  syntetický  původ,  je 

potěšující.  V tomto  případě  by  bylo  zajímavé,  pokud  by  byla  k dispozici  data  o 

nejvyšším dosaženém vzdělání, která by mohla ukázat, zda bylo v této skupině nejvíce 

vysokoškolsky vzdělaných lidí, či nikoli.   

90%  respondentů  popřelo,  že  by  si  v lékárně  zakoupilo  přípravek  na  základě 

televizní reklamy, a 85% respondentů odpovědělo, že ani reklama na novinku by pro ně 

nebyla důvodem k zakoupení propagovaného výrobku. Tento výsledek dotazníkového 

šetření  je diskutabilní. Pokud by tomu tak bylo, farmaceutické firmy by neinvestovaly 

finanční prostředky do reklamy v televizi nebo jiných médií. Navíc z monitoringu médií 
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je naprosto  zřejmé,  že například  za  reklamu  v  televizi na  kloubní preparáty  zaplatily 

farmaceutické firmy v roce 2013 přes 346 mil. Kč a za preparáty užívané při bolesti v 

krku téměř 142 mil. Kč[37].   

Dotazníkové  šetření  ukázalo,  že  povědomosti  široké  veřejnosti  o  rozdílech mezi 

léčivým  přípravkem  a  jiným  volně  prodejným  výrobkem  v  lékárně  je  nadprůměrná, 

protože  84%  odpovědělo,  že  rozdíl  mezi  léčivým  přípravkem  zná  a  navíc  99,5% 

vlastních  odpovědí  toto  tvrzení  potvrdilo.  Pouze  necelá  čtvrtina  (23%)  chybovala  v 

zařazení výrobku do správné kategorie. Ve 33% byla léčivému přípravku přiřazena jiná 

kategorie,  v 80%  kategorie  zdravotnického  prostředku.  Ve  většině  případů  byla 

přiřazena doplňku stravy kategorie  léčivého přípravku  (59%), což  je v současné době 

vnímáno  jako velký problém, kterému se věnují odborníci  i novináři. Například Státní 

ústav pro  kontrolu  léčiv  reagoval na  situaci  rostoucího  trhu doplňků  stravy  vydáním 

pokynu UST‐30: Základní principy  rozlišování humánních  léčivých přípravků od jiných 

výrobků, který 1.1.2014 vyšel ve své čtvrté verzi, což již samo o sobě ukazuje na zájem 

autorit o tuto problematiku.  

   

4.2 Shrnutí výsledků analýzy prodejních dat  

 

Pro  objektivní  zhodnocení  vlivu  reklamy  na  prodeje  lékáren  bylo  využito 

monitoringu médií v roce 2013, který podává obraz o skutečném prodeji počtu balení 

před a během probíhající reklamy v televizi. Pro srovnání byly vybrány výrobky jak z řad 

neléčiv, tak léčivých přípravků. Navíc byl brán v potaz možný vliv sezónnosti některých 

kategorií  volně  prodejných  produktů,  a  proto  byly  ke  srovnání  vybrány  kategorie 

výrobků, které nejsou ročním obdobím tolik ovlivněna a to jsou preparáty na úlevu od 

bolesti pohybového aparátu, zažívací potíže,  léčbu oparů a zástupce vitamínů.  Jak  již 

bylo  ukázáno  výše,  televizní  reklama  měla  ve  všech  případech  za  následek  až 

dvojnásobné  zvýšení  prodejů  daného  přípravku  v období  jejího  šíření  formou 

televizních spotů.   

Koňská mast, která byla v televizní reklamě v říjnu 2010 doporučována slavnou 

herečkou  Jiřinou Bohdalovou, dosáhla prodejů, které překročily hranici 70 000 balení 

za měsíc.  Při  srovnání  dvou  léčivých  přípravků  na  léčbu  oparů,  přípravku Vectavir  a 
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Zovirax, bylo ukázáno, že prodeje přípravku Vectavir, který nebyl v roce 2013 aktivně 

propagován v televizi, klesly za 7 měsíců na svou třetinu (z 9000 balení/měsíc v  lednu 

2013  na  3200  balení/měsíc  v  červenci  2013)  a  naopak  Zovirax,  aktivně  propagován 

televizní  reklamou  v  srpnu  až  září  2013,  dosáhl  svými  prodeji  v  těchto měsících  na 

prodeje  Vectaviru,  které  byly  na  počátku  roku  dvojnásobné.  Při  srovnání  prodejů  a 

vlivu televizní reklamy u přípravků určených k úlevě od zažívacích potíží, Pancreolan a 

Gaviscon, je taktéž zřetelně vidět jasná vzrůstající tendence prodejů až na 2,5 násobek 

v obdobích,  kdy  probíhala  televizní  reklama.  Posledním  srovnáním  je  srovnání 

registrovaného  léčivého  přípravku  Pharmaton  Geriavit  a  dnes  již  doplňku  stravy 

Centrum,  které  pod  sebou  skrývá  všechny  prodejné  varianty  značky  Centrum. 

Propagovaným  z této  dvojice  byl  v roce  2013  pouze  léčivý  přípravek  Pharmaton 

Geriavit.  Televizní  reklama  v  říjnu‐listopadu  2013  zvedla  prodeje  přípravku  na 

trojnásobek, což poukazuje i na oblibu nákupu tohoto přípravku jako vhodného dárku 

pod stromeček.    
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Závěr 

 

Povědomí  veřejnosti  o  rozdílech  mezi  léčivým  přípravkem  a  jiným  volně 

prodejným výrobkem, a  role  reklamy na  vzrůst prodejů  volně dostupných preparátů 

v lékárně  je  v současné  době  velmi  ožehavé  téma. Od  90.  let minulého  století,  kdy 

exponenciálně  narůstá  volně  prodejný  sortiment  v lékárnách,  je  těžké  pro  pacienta 

nebo klienta z řad široké veřejnosti orientovat se v rozmanitých výrobcích, které tvoří 

volně  prodejné  portfolium  lékáren.  Široký  sortiment  dostupný  pacientovi  bez 

lékařského předpisu je problémem i pro lékárníka nebo farmaceutického asistenta, pro 

kterého  je  nesnadné  orientovat  se  v nepřeberném  množství  výrobků,  které  jsou 

k dispozici k léčbě nebo úlevě daných příznaků a zhodnotit pravost a skutečnost jejich 

složení  jejich  proklamovaných  účinků.  Reklama  a  marketingová  zdatnost 

farmaceutického  asistenta  je  již  nedílnou  součástí  dnešního  obchodu  a  proto  je 

v posledních  letech  toto  téma  i v hledáčku státních autorit, které se více zaměřují na 

kontrolu a dohled nad propagací jednotlivých farmaceutických výrobků, o čemž svědčí 

rostoucí počet pokut udělených za nekalou obchodní praktiku.   

Absolventská práce podává přehled legislativních požadavků na volně prodejné 

kategorie  výrobků  dostupných  v lékárnách  před  jejich  uvedením  na  trh,  a  shrnuje 

rozdíly  mezi  informacemi,  které  je  třeba  uvést  na  sekundární  obal  jednotlivého 

farmaceutického  výrobku.  Nejdůležitější  kapitolou  je  pak  zpracování  legislativních 

omezení,  která  se  týkající  marketingové  propagace  jednotlivých  kategorií 

farmaceutických  výrobků,  pravidel  a  překážek,  která  limitují  a  omezují  výrobce 

v proklamování  svého  výrobku  směrem  k široké  laické  veřejnosti  a  zdravotnickým 

odborníkům.  Zajímavý  je  i  přehled  práce  státních  autorit  v dozoru  nad  nekalými 

obchodními praktikami. K těmto statím teoretické části jsem využila především citací z 

legislativních  zdrojů,  jako  jsou  zákony,  vyhlášky,  evropská  nařízení,  pokyny  Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv atd. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zmonitorovat úroveň povědomí veřejnosti o 

této problematice. Praktická  část práce podala  rozporuplný obraz o  současné  situaci 

volně prodejných produktů na našem trhu. Zatímco zákazníci potažmo pacienti se dle 

výsledků dotazníkového šetření nedají ovlivnit televizní ani jinou reklamou při výběru a 

nákupu přípravku na své onemocnění či potíže, analýza prodejních svědčí o opaku. Na 
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základě prodejních dat z objektivního zdroje prodejů od společnosti PharmData s.r.o., 

lze  poukázat  na  velký  vliv  televizní  reklamy  na  spotřebu  volně  prodejných  léčivých 

přípravků  a  jiných  farmaceutických  výrobků,  které  se  svým  vzezřením  a  propagací 

účinků často léčivých přípravkům podobají.  

Proč výsledek dotazníkového šetření nekoresponduje s objektivními finančními 

daty  farmaceutických  firem?  Lze  se pouze domnívat,  že  zákazníci  se  tuto  skutečnost 

stydí přiznat nebo si své ovlivnění televizní reklamou nechtějí vůbec připustit. Možná 

jim  není  příjemný  pocit,  že  by  je  televize  jako  nástroj  komerce  mohla  jakýmkoli 

způsobem ovlivnit. Nicméně k potvrzení této hypotézy by bylo potřeba dalšího šetření 

populace respondentů, jejich sociálního a ekonomického zázemí, které se často pojí se 

stupněm  vzdělání,  a  region,  ve  kterém  respondenti  žijí.  Vzhledem  k tomu,  že 

převážnou  většinu  respondentů  tvořily  ženy  v produktivním  věku,  u  kterých  se  dá 

předpokládat  zvýšený  zájem  o  zdraví  a  péče  o  sebe  a  svou  rodinu,  byl  i  výsledek 

celkové informovanosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným 

výrobkem  uspokojivý.  Také  má  jistě  vliv  malá  účast  starších  pacientů  nad  61  let 

v dotazníkovém šetření, neboť  je obecně známo, že senioři  jsou ve svém úsudku více 

ovlivněni  sledováním  televizních  pořadů,  potažmo  reklamou,  která  televizní  vysílání 

přerušuje. Dále  vzhledem  k jejich  ekonomické  situaci  by  roli  sehrála  i  cena,  která  je 

obecně nižší právě u doplňků stravy.     

Význam  samoléčby  v nejbližších  letech  poroste.    Vzhledem  k tomu,  že 

zdravotnictví  nebude  schopné  finančně  pokrýt  celé  spektrum  zdravotních  obtíží, 

populace  stárne,  lidé  se dožívají vyššího věku, ale  také  se  svou nemocí déle  žijí a po 

celou dobu nějakou léčbu potřebují, pacienti se budou muset více podílet na péči o své 

zdraví, finančně i fakticky. To bude znamenat, že se pacient stane také spotřebitelem a 

jeho  dobrá  orientace  na  farmaceutickém  trhu  bude  nutností.    A  ač  se  samoléčbou 

rozumí léčení příznaků lehkých zdravotních potíží na vlastní zodpovědnost pacienta, je 

více než na místě vyzdvihnout zde roli lékárníka nebo farmaceutického asistenta, který 

se do budoucna jistě stane ještě více vyhledávaným rádcem pro případ onemocnění a 

jeho léčby.   
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Summary 

 

Public awareness of the differences between medicinal products and other OTC 

products and  the role of advertising  to  increase  the sales of  freely available drugs  in 

pharmacies  has  been  recently  a  burning  theme.  Since  the  90´s  of  the  last  century, 

when  the  range  of  non‐prescription  products  in  pharmacies  has  been  exponentially 

growing, it is difficult for customers and patients from the general public to orient in a 

variety  of  products  that  fill  the  shelves  of  pharmacies.  A  wide  range  of  products 

available  to  patients  without  a  prescription  has  also  become  a  problem  for  a 

pharmaceutical assistant, who could get  lost himself  in the huge amount of products 

that  are  available  for  the  various  treatments  or  relief  of  the  symptoms  and  should 

assess  the  authenticity  of  their  proclaimed  effects.  Additionally,  advertising  and 

marketing  knowledge  is  an  integral  part  of  today's  business  of  a  pharmaceutical 

assistant and,  therefore,  it  is also a  focused  subject of  state authorities  that  control 

and supervise  the  individual promotion of pharmaceutical products, as evidenced by 

the growing number of penalties for unfair business practice in the recent years.  

The final assignment gives an overview of the legislative requirements for OTC 

categories of products available in pharmacies before placing them on the market, and 

summarizes  the differences between  the  information  to be  included on a  secondary 

packaging of a pharmaceutical product. The most  important chapter  is processing of 

legislative  restrictions  on  marketing  promotion  of  individual  categories  of 

pharmaceutical  products,  rules  and  barriers  that  limit  and  restrict manufacturers  in 

promotion  of  their  products  to  the wider  public  and  healthcare  professionals.  The 

theoretical part of the assignment deals with an overview of the state authorities work 

in the supervision of unfair trade practices.  

The practical part  includes  the  survey  that  should monitor  the  level of public 

awareness of  this  issue. The  results of  the  investigation, however, did not present a 

true  overview  of  the  situation  on  the  market.  According  to  the  survey  figures 

customers and patients are not  influenced by television or other advertisements and 

do not choose the product based on promotion. However, it is not in accordance with 

the  objective  comparison with  the  data  analysis  of OTC  commodity  sales.  Also  the 
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awareness about the differences between medicinal products and other OTC products 

was  satisfactory, which  could  be  attributed  to  the wrong  selection  of  respondents. 

Mostly women of working age were among  them.  It would be more appropriate  to 

focus the questionnaire on the elderly as  it  is generally known that seniors are more 

influenced by  television, by extension advertising. Therefore,  in  total objective  sales 

data  from a reliable source  IMS data are used to evaluate and demonstrate the high 

impact  of  television  advertising  higher  consumption  of  medicines  and  other 

pharmaceutical products  available  in pharmacies. These pharmaceutical products by 

their appearance and effect propagation often resemble medicinal products. 

 

Key  words:  cosmetics,  food  supplement,  medicinal  product,  medical  device,  OTC 

market, public awareness, registration process, regulatory legislation, TV advertising  
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Příloha 1:  

Dotazník 

Dobrý den, 

  jsem  studentkou  3.  ročníku  Vyšší  odborné  školy,  oboru  Diplomovaný 

farmaceutický  asistent  a  tento  dotazník  a  jeho  vyhodnocení  je  podkladem  pro mou 

absolventskou  práci  na  téma  „Povědomí  veřejnosti  o  rozdílech  mezi  léčivým 

přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy“.  

  Tímto bych Vás ráda požádala o jeho vyplnění. Pokuste se zaškrtnout jen jedno 

políčko, které je pro Vás nejvíce typické nebo správné. U některých otázek Vás prosím 

o doplněním vlastních odpovědí. Dotazník je anonymní. 

  Předem děkuji za Váš čas. 

                  Kateřina Habrdová 

Jste: 

Žena                    Muž   

Ve věku: 

18‐25 let             26‐35 let            36‐45 let           46‐60 let              61 a více let  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1. V případě domácí léčby spoléháte spíše 

na klasickou medicínu                    produkty na přírodní bázi  zakoupené v lékárně 

babičkovské rady (zábaly, čaje)                    nerozlišuji  

 

2. Při návštěvě lékárny  

již víte, jaký přípravek si zakoupíte                         necháte si poradit od lékárníka  

 

3. Přípravek, který si v lékárně zakoupíte, jste vybral (a)na základě  

vlastní zkušenosti                                                       reklamy  v TV/časopise apod.          

doporučení rodiny/známých                                      rady lékárníka 

internetu (články, diskuze)                                         jiný zdroj           _______________ 
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4.  Při  možnosti  výběru  ze  dvou  pro  Vás  zcela  nových  volně  prodejných  produktů 

určených pro dané onemocnění  Vás ovlivní především: 

složení /původ přípravku                                          znalost výrobce/značky  

cena                                                                              atraktivnost  obalu     

doporučení lékárníka                                                 jiné                                  __________ 

 

5.  Zakoupil(a)  jste  již někdy  v lékárně  jakýkoli přípravek na  základě TV  reklamy, aniž 

byste ho momentálně potřeboval(a)? 

 Ano                                  Ne  

 

6.  Pokud  užíváte/používáte  na  jakékoli  své  obtíže  již  osvědčený  přípravek,  a 

zaznamenáte reklamu na jiný, vyzkoušíte tuto novinku?: 

 Ano                                 Ne  

 

7. Víte, jaký je rozdíl mezi léčivým přípravkem a doplňkem stravy? 

 Ano                                 Ne  

Pokud ano, pokuste se, prosím, popsat rozdíl vlastními slovy: 

____________________________________________________ 

 

8.  Prosím,  uveďte  alespoň  jeden  volně  prodejný  výrobek  z  lékárny,  na  nějž  si 

pamatujete reklamu v televizi  

_____________________________________________________________ 

 

9.  Tento  volně  prodejný  přípravek  z reklamy,  který  jste  uvedl(a)  v otázce  7,  byste 

zařadil(a) do kategorie:  

Léčivý přípravek                                                     Doplněk stravy     

Zdravotnický prostředek                                      Kosmetický přípravek  

Neumíte zařadit  

 

 

 


