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Dotčené části 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, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 
  

§ 4  
 

Alkoholické nápoje  
 

 Reklama na alkoholické nápoje12) nesmí  
  

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

nebo zdrženlivost,  

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

vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo 

akce, které osoby mladší 18 let oslovují,  

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

d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,  

e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo 

že je prostředkem řešení osobních problémů,  

f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.   

  

Alkoholické nápoje 

(1) Reklama na alkoholické nápoje12) může obsahovat pouze následující informace vážící 

se k danému výrobku: 

a) název alkoholického nápoje,  

b) druh alkoholického nápoje, 

c) obchodní značku, 

d) složení alkoholického nápoje, 

e) množství obsaženého etanolu v procentech, 

f) kontaktní údaje výrobce či jeho zástupce, 

g) zemi původu alkoholického nápoje, 

h) geografickou oblast, ze které alkoholický nápoj pochází, 

i) vlastnosti alkoholického nápoje, jako je chuť, barva, aroma. 

(2) Reklama na alkoholické nápoje nesmí při sdělování informací podle odstavce 1  

a) zobrazovat živou bytost, nebo jakékoli její zpodobnění,  

b) zobrazovat animovaný obraz neživých objektů,  

c) být zaměřena na osoby mladší 18 let, nebo využívat prostředky nebo akce, které osoby mladší 

18 let oslovují, 

d) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci 

nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů,  

e) vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu 
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úspěchu, 

f) zdůrazňovat obsah alkoholu v nápoji jako jeho kladnou vlastnost,  

g) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek 

anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, 

h) vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní 

účinek, 

i) spojovat užívání alkoholických nápojů se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s 

řízením dopravního prostředku, 

j) podněcovat užívání alkoholických nápojů v nebezpečných nebo nezákonných situacích či 

místech, před nebo během činnosti vyžadující střízlivost, zručnost nebo přesnost. 

(3) Zakazuje se bezplatné dodávání vzorků alkoholických nápojů široké veřejnosti, 

mající za cíl jejich propagaci. 

(4) Sponzorování akcí určených pro osoby mladší 18 let, jehož účelem nebo přímým či 

nepřímým účinkem je reklama na alkoholické nápoje či podpora jejich konzumace, je zakázáno. 

(5) Reklama na alkoholické nápoje musí obsahovat zřetelné a viditelné varování tohoto 

znění: „Konzumace alkoholu může poškodit vaše zdraví!“, a to v rozsahu nejméně 20 % 

reklamního sdělení. U písemné reklamy musí být text varování uveden na bílém podkladu 

uspořádaném podél spodního okraje reklamní plochy v rozsahu nejméně 20 % této plochy. Text 

musí být vytištěn černým velkým tučným písmem tak, aby dosáhl celkovou výšku nejméně 80 % 

výšky bílého podkladu. Reklama šířená audiovizuálním způsobem musí obsahovat titulky 

s varováním podle věty první a druhé, a to po celou dobu trvání reklamního sdělení. Varování 

v reklamě šířené prostřednictvím rozhlasového vysílání musí mít formu zřetelně slyšitelného 

ústního sdělení. 

(6) Reklama na alkoholické nápoje nesmí být umístěná v prostoru zákazu prodeje a 

podávání alkoholických nápojů podle jiného právního předpisu. 

 

______________ 

12) § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

12) § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

 

* * * 

 

§ 8  

 

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

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

zpracovatelem,  

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

nebo e) zakázány,  

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

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

uvedeno v § 3 odst. 4,  

d) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 3 odst. 

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

e) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h,  
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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 alkoholické nápoje v rozporu s § 4 odst. 5.  

 (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 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,  

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,  

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 v reklamě na alkoholický 

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

podle odstavce 3 písm. f),  

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

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

  

§ 8a 

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

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

zpracovatelem,  

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

nebo e) zakázány,  

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

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

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

uvedeno v § 3 odst. 4,  

e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 3 odst. 

7, alkoholických nápojů podle § 4 odst. 3 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 zdraví21a)., 

s) šíří reklamu na alkoholické nápoje v rozporu s § 4 odst. 5. 

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí přestupku tím, že  

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

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,  
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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 nebo v reklamě na alkoholický 

nápoj varování podle § 4 odst. 4,  

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 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,  

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.  
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 (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.  

 (5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu  

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

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

nebo q),  

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),  

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 500 000 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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Dotčené části zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 49  
 

Povinnosti při zařazování reklam, teleshoppingu a označení sponzora do vysílání 
 

 (1) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby  

a) reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně 

zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově 

nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání,  

b) izolované reklamy a teleshoppingové šoty byly zařazovány do vysílání pouze výjimečně, vyjma 

přenosů sportovních událostí; to neplatí pro rozhlasové vysílání,  

c) obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků 

nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 

hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání 

koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k 

němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a 

mladistvým,  

d) reklamy a teleshopping nebyly zařazovány bezprostředně před vysíláním bohoslužeb ani 

bezprostředně po jejich vysílání., 

e) obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů, nebyla zařazována do vysílání v době od 

06.00 hodin do 22.00 hodin.  

 (2) Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby při zařazování reklamy nebo 

teleshoppingových šotů do pořadu nebyla narušena celistvost pořadu, ani práva nositelů práv tím, že 

nezohlední přirozené přestávky, dobu trvání a povahu pořadu.  

 (3) Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a označení 

sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina hlasitosti jejich vysílání je v souladu s 

technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou podle ustanovení § 5 písm. y) vydá Rada. 

Takový způsob vysílání se použije i při vysílání zvukových nebo zvukově-obrazových prostředků 

oddělujících reklamu a teleshopping od ostatních částí vysílání podle odstavce 1 písm. a).  

 (4) Provozovatel televizního vysílání s licencí nesmí vysílání filmů vyrobených pro televizi, 

kinematografických děl a zpravodajských pořadů přerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty více 

než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut. Provozovatel rozhlasového 

vysílání s licencí nesmí vysílání zpravodajských pořadů přerušit reklamou nebo teleshoppingovými 

šoty více než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut. Do plánovaného 

časového úseku vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a zpravodajských 

pořadů se započítává zařazená reklama a teleshoppingové šoty.  

 (5) Rozhlasové a televizní vysílání pořadů pro děti nelze reklamou nebo teleshoppingovými 

šoty přerušit více než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut, pokud 

plánovaná doba trvání pořadu pro děti bez zařazení reklamy a teleshoppingových šotů přesahuje 30 

minut. Během televizního vysílání pořadu pro děti nelze reklamu nebo teleshoppingové šoty uvádět na 

dělené obrazovce.  

 (6) Rozhlasové a televizní vysílání bohoslužeb nelze reklamou nebo teleshoppingem 

přerušovat. Během televizního vysílání bohoslužeb nelze reklamu nebo teleshopping uvádět na dělené 

obrazovce.  

 (7) Omezení podle odstavce 4 se nevztahuje na filmy vyrobené pro televizi, mají-li povahu 

dokumentárních pořadů nebo jsou-li samostatnými částmi seriálů nebo cyklů pořadů.  

aspi://module='ASPI'&link='231/2001%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='31.12.2021'
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 (8) Provozovatel vysílání ze zákona smí vkládat reklamu a teleshoppingové šoty pouze mezi 

pořady nebo do přirozených přestávek v pořadech.  

 

* * * 

 

§ 52  

Zvláštní ustanovení o obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů 

 

 Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí  

a) být zaměřeny speciálně na děti a mladistvé nebo zobrazovat děti a mladistvé konzumující 

alkoholické nápoje,  

b) spojovat spotřebu alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony nebo řízením vozidla,  

c) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu 

úspěchu,  

d) tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky nebo že jsou 

prostředkem řešení osobních konfliktů,  

e) podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat abstinenci nebo umírněnost v 

požívání alkoholických nápojů v nepříznivém světle,  

f) zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní kvalitu alkoholického nápoje. 

  

Zvláštní ustanovení o obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů 

 

(1) Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů mohou obsahovat pouze 

následující informace vážící se k danému výrobku: 

a) název alkoholického nápoje,  

b) druh alkoholického nápoje, 

c) obchodní značku, 

d) složení alkoholického nápoje, 

e) množství obsaženého etanolu v procentech, 

f) kontaktní údaje výrobce či jeho zástupce, 

g) zemi původu alkoholického nápoje, 

h) geografickou oblast, ze které alkoholický nápoj pochází, 

i) vlastnosti alkoholického nápoje, jako je chuť, barva, aroma. 

(2) Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí při sdělování informací 

podle odstavce 1: 

a) zobrazovat živou bytost, nebo jakékoli její zpodobnění,  

b) zobrazovat animovaný obraz neživých objektů,  

c) být zaměřena na osoby mladší 18 let, nebo využívat prostředky nebo akce, které osoby mladší 

18 let oslovují, 

d) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci 

nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů,  
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e) vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu 

úspěchu, 

f) zdůrazňovat obsah alkoholu v nápoji jako jeho kladnou vlastnost,  

g) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek 

anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, 

h) vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní 

účinek, 

i) spojovat užívání alkoholických nápojů se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s 

řízením dopravního prostředku, 

j) podněcovat užívání alkoholických nápojů v nebezpečných nebo nezákonných situacích či 

místech, před nebo během činnosti vyžadující střízlivost, zručnost nebo přesnost. 

(3) Obchodní sdělení týkající se alkoholu musí obsahovat zřetelné varování tohoto znění: 

„Konzumace alkoholu může poškodit vaše zdraví!“. Text varování musí být uveden na bílém 

podkladu uspořádaném podél spodního okraje v rozsahu nejméně 20 %, a to černým velkým 

tučným písmem tak, aby dosáhl celkovou výšku nejméně 80 % výšky bílého podkladu. 

Obchodní sdělení šířené prostřednictvím televizního vysílání musí obsahovat titulky s varováním 

podle tohoto odstavce po celou dobu trvání obchodního sdělení. Varování v obchodním sdělení 

šířeném prostřednictvím rozhlasového vysílání musí mít formu zřetelně slyšitelného ústního 

sdělení. 
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Dotčené části zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o 

změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 8 

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání týkající se 

audiovizuálních obchodních sdělení 

 

 (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby 

audiovizuální obchodní sdělení obsažená v rámci jím poskytované audiovizuální mediální služby na 

vyžádání  

a) byla snadno rozpoznatelná,  

b) nenarušovala lidskou důstojnost,  

c) neobsahovala nebo nepodporovala diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo 

jiného postavení,  

d) nepodporovala chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost,  

e) nepodporovala chování vážně ohrožující ochranu životního prostředí.  

 (2) Zakazují se  

a) skrytá audiovizuální obchodní sdělení,  

b) audiovizuální obchodní sdělení týkající se cigaret, jiných tabákových výrobků, elektronických 

cigaret nebo náhradních náplní do nich,  

c) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v 

České republice dostupné pouze na lékařský předpis,  

d) audiovizuální obchodní sdělení naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud 

nejsou splněny požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích 14)., 

e) audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů.  

 (3) Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena na 

děti a mladistvé a nesmějí podporovat nestřídmou konzumaci těchto nápojů.  

 (4)(3) Audiovizuální obchodní sdělení nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a 

mladistvé tím, že  

a) přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím 

jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,  

b) přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného 

zboží nebo služeb,  

c) využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, 

nebo 

d) bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.  

  

§ 9 

aspi://module='ASPI'&link='110/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti se 

sponzorovanými audiovizuálními mediálními službami na vyžádání a pořady 

 

 (1) Audiovizuální mediální služby na vyžádání a pořady, které jsou sponzorovány, musí 

splňovat tyto požadavky:  

a) jejich obsah nesmí být ovlivněn způsobem, kterým by mohla být dotčena redakční odpovědnost a 

nezávislost poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání,  

b) nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním 

zboží nebo služeb za účelem propagace.  

 (2) Audiovizuální mediální služby na vyžádání a pořady nesmějí být sponzorovány osobami, 

jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret, jiných tabákových výrobků, 

elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich nebo alkoholických nápojů.  

 (3) Při sponzorování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a pořadů osobami, jejichž 

předmět činnosti zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků nebo léčebné postupy, lze 

propagovat jméno nebo název sponzora nebo jeho obraz na veřejnosti, avšak nelze propagovat léčivé 

přípravky nebo léčebné postupy vázané v České republice na lékařský předpis.  

 (4) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen každý zcela nebo 

zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit jménem 

nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména 

odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak. Je-li sponzorována audiovizuální 

mediální služba na vyžádání, je poskytovatel této služby povinen oznámit v rámci nabídky katalogu 

pořadů existenci sponzorského příspěvku, označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní předmět 

jeho činnosti; oznámení musí být v rámci nabídky katalogu pořadů uvedené zřetelně alespoň po dobu 

30 dnů.  

 (5) Sponzorovat nelze zpravodajské a politicko-publicistické pořady.  

  

§ 10 

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání při umístění produktu 

 

 (1) Umístění produktu v pořadech je přípustné pouze  

a) v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro audiovizuální mediální služby 

na vyžádání nebo pro televizní vysílání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se 

nejedná o pořady pro děti, nebo  

b) v případech, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo 

služby, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící s cílem jejich využití v pořadu.  

 (2) Pořady obsahující umístění produktu musejí splňovat tyto požadavky:  

a) jejich obsah nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost 

poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání,  

b) nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním 

tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace, a  

c) nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.  

 (3) Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení 

reklamou rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby 

diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Povinnost podle věty 
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první se nevztahuje na pořady, které nevyrobil nebo jejichž výrobu nezadal sám poskytovatel 

audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo osoba, která je ve vztahu k poskytovateli 

audiovizuální mediální služby na vyžádání v postavení osoby ovládající nebo ovládané podle jiného 

právního předpisu9).  

 (4) Pořady nesmějí obsahovat umístění produktu, pokud se jedná o  

a) cigarety, jiné tabákové výrobky, elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich nebo umístění 

produktu osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret, jiných tabákových 

výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich, nebo  

b) léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský 

předpis., nebo 

c) alkoholické nápoje.  

  

* * * 

§ 12 

Přestupky 

 

 (1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2 nebo podle § 19 odst. 1,  

b) nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 4,  

c) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1, 4, 5, 6 nebo 7,  

d) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 2 nebo 3,  

e) nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1, 2 nebo 3, 

f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 1, 2, 3 nebo 4nebo 3,  

g) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5,  

h) nesplní některou z povinností podle § 10.  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), g) nebo h) lze uložit pokutu do 1 000 

000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo f) pokutu do 2 000 000 Kč.  
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