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LÉKY A LIDÉ

V MINULÉM VYDÁNÍ JSTE SE MOHLI DOZVĚDĚT 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O NELEGÁLNÍCH
A PADĚLANÝCH LÉCÍCH. TENTOKRÁT SE 
ZAMĚŘÍME NA TO, JAKÁ KONKRÉTNÍ NEBEZPEČÍ 
PŘI JEJICH UŽÍVÁNÍ HROZÍ, A TAKÉ NA ZÁSADY 
SPRÁVNÉHO NAKUPOVÁNÍ LÉKŮ NA INTERNETU.

Každý zachycený padělek zpravidla prochází laboratorní analý-

zou, při níž se zjišťuje, zda obsahuje deklarovanou léčivou látku 

a v jakém množství. Kromě jiného je možné dále zjišťovat i jiné 

látky, které jsou součástí padělku. Velmi často jde o látky určené pro 

zcela jiné účely, jejichž užití člověkem může mít za následek vážné 

poškození zdraví nebo smrt. Mezi látky, které bývají v padělcích 

zachyceny, patří například těžké kovy, jako je rtuť, hliník či olovo, 

nemrznoucí kapaliny, silniční barvy, ředidla nebo i jed na krysy.

Obaly padělaných léků i léky samotné jsou většinou tak dokonalé, 

že laik nemá šanci padělek od originálu na první a často ani na druhý 

pohled rozeznat. Zpravidla je to právě až laboratorní analýza, díky 

níž je zřejmé, že se přípravek svým složením od originálního léku liší.

Nelegálnost nabízeného léku plyne již z toho, kdo jej nabízí. 

V České republice totiž mohou léky prostřednictvím internetu na-

bízet pouze tzv. „kamenné“ lékárny. V ostatních případech se pak 

zcela jasně jedná o nelegální nabídku.

ZÁSADY NAKUPOVÁNÍ LÉKŮ NA INTERNETU

Výdej léků prostřednictvím internetu je možný jen u těch, jejichž 

výdej není vázán na lékařský předpis (recept), a provádět jej mohou 

výhradně tzv. kamenné lékárny tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

pacientů. Každá schválená lékárna je povinna řídit se platnými 

právními předpisy a dodržovat je, především pak zákon o léčivech. 

Podle tohoto zákona lze prodávat a vydávat pouze registrované lé-

čivé přípravky, u nichž je zaručena jejich jakost, účinnost a bezpeč-

nost. Všechny schválené lékárny, včetně těch, které mají povolení 

k prodeji prostřednictvím internetu, lze vyhledat na informačním 

portálu pro veřejnost www.olecich.cz. 

Při nákupu léků na internetu je nutné znát tři základní pravidla:
• léky na internetu může nabízet pouze schválená kamenná lékárna,

• nabízet lze pouze léky, které jsou v ČR registrované,

• nabízet lze pouze léky volně prodejné, tedy dostupné bez lékař-

ského předpisu (receptu).

V legálním distribučním řetězci, tedy v rámci schválených léká-

ren, se v České republice žádný padělaný lék nikdy neobjevil. Jedná 

se tak o jedinou bezpečnou cestu, jak léky prostřednictvím interne-

tu získat. Jakost, účinnost a bezpečnost je zaručena pouze u léku, 

jejž vydává (zasílá) schválená lékárna.

KAM SE OBRÁTIT PŘI PODEZŘENÍ NA 
NELEGÁLNÍ ČI PADĚLANÝ LÉK

V boji proti padělaným a nelegálním přípravků jsou kromě 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zapojeny i další 
instituce, jako je Celní správa, Národní protidrogová centrá-
la, Policie ČR.

Má-li zákazník jakékoli podezření, může je nahlásit pro-
střednictvím jednoduchého elektronického formuláře na 
stránkách kampaně www.nebezpecneleky.cz nebo na infor-
mačním portálu pro veřejnost www.olecich.cz. Jestliže má zá-
kazník zakoupený výrobek k dispozici, je velmi důležité, po-
kud jej může poskytnout SÚKL pro účely analýz a rozborů. 

Zachycené nelegální a padělané léky v ČR i v ostatních 
státech můžete sledovat na webu kampaně SÚKL www.ne-
bezpecneleky.cz, a to prostřednictvím databáze zachycených 
padělků a nelegálních přípravků.
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