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NELEGÁLNÍ A PADĚLANÉ LÉKY
Neriskujte své zdraví
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Co si představit pod 
padělkem nebo nelegálním 
přípravkem

Padělkem léku se rozumí takový pří-
pravek, jehož identita a/nebo původ 
jsou úmyslně a podvodně špatně 
označeny. Předmětem padělání jsou 
originální i generická léčiva. Padělky 
mohou obsahovat správnou nebo ne-
správnou účinnou látku, anebo ji ne-
obsahují vůbec, případně její obsah 
neodpovídá deklarovanému množství. 
Padělkem je i originální přípravek, jehož 
obal je falešnou napodobeninou.

Nelegální přípravek je výrobek, je-
hož identita a/nebo původ nejsou 
úmyslně a podvodně špatně označe-
ny. Jedná se o výrobek se svým vlastním 
názvem, který sice může obsahovat lé-
čivou látku, ale není nikde schválen jako 
léčivý přípravek. Nelegálním příprav-
kem je i přípravek, který má schválení 
v některé zemi, které však není platné 
pro ČR.

Padělané léčivé přípravky bývají často 
od originálu k nerozeznání. Přestože 
padělatelé při výrobě používají řadu 
látek, které nemají v lécích co dělat, 
může se stát, že rozdíl ve vzhledu mezi 
padělkem a originálním lékem není ani 
trochu zřejmý.

Nelegální a padělané léky před-
stavují závažnou hrozbu pro lid-
ské zdraví. Jedná se o výrobky,  
u kterých není možné zaručit jejich 
kvalitu, účinnost a bezpečnost!
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Jaká jsou rizika

U nelegálních a padělaných přípravků není možné zaručit účinnost, bezpečnost  
a kvalitu. Nelze zjistit, kde a kdo je vyrobil, jak byly přepravovány a uchovávány, či 
jaké je jejich přesné složení.

Koupit jakýkoliv lék mimo legální distribuční řetězec je velké riziko!

Pokud užijete nelegální či padělaný lék, musíte vždy počítat s tím, že:

v lepším případě můžete mít žaludeční či střevní problémy,
v horším případě můžete skončit na jednotce intenzivní péče, např. z důvodu se-
lhání ledvin, jater apod.

Takové riziko podstupuje každý, kdo užívá léky zakoupené prostřednictvím nelegál-
ních nabídek, ať již kvůli zdánlivé finanční výhodnosti, nebo kvůli strachu jít se svým 
problémem k lékaři. 

Je pravděpodobné, že některé případy zdravotních komplikací nejsou pacienty dá-
vány do souvislosti s použitím padělků. Pacienti by se však měli v případě výskytu 
zdravotních potíží zamyslet, zda právě lék zakoupený na internetu nemůže být příči-
nou jejich potíží. Důležité je také informovat lékaře, že takový lék užívají nebo užívali, 
a také informovat lékaře o jeho původu. Tato informace totiž může zachránit zdraví 
nebo dokonce život.

Jakých léků se to týká

Každý lék před uvedením na trh musí 
v rámci registračního řízení prokázat 
svoji bezpečnost, účinnost a kvalitu.  
S registrovanými i neregistrovanými 
léky se můžeme setkat na černém trhu, 
což je protiprávní a pro zákazníka vždy 
rizikové. Nelegálními místy prodejů 
jsou nejčastěji tržiště, fitcentra, dro-
gerie, ale i internetové stánky. Tímto 
nezákonným způsobem jsou nejčastěji 
nabízeny léky na redukci hmotnosti, 
léčiva na erektilní dysfunkci nebo pří-
pravky na tzv. body building – anabolic-
ké steroidy. Dále pak přípravky na léčbu 
psychických onemocnění, na léčbu vy-
sokého tlaku, antibiotika a cytostatika.
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Na těchto stánkách jsou též uvedeny 
všechny nelegální přípravky a padělky, 
o kterých byl SÚKL informován např. 
ze strany Policie ČR, Celní správy či  
z ostatních lékových agentur. Součástí 
stránek jsou také nejčastější otázky 
a odpovědi týkající se problematiky 
nelegálních a padělaných léků, 
manuál správného nakupování 
na internetu, povinnosti lékárny 
provozující internetový prodej nebo 
informační materiály pro pacienty, 
farmaceuty i lékaře a zdravotní sestry. 
Nebezpečnéléky.cz se tak snaží 
mapovat situaci nelegálních léčivých 
přípravků a padělků v České republice 
i ve světě, upozorňovat na závažnost 
této problematiky a varovat pacienty 
a spotřebitele před nákupem 
nebezpečných léků.

Kde nakupovat originální  
a registrovaná léčiva?

Při nákupu je důležité si uvědomit, že:

vydávat léky mohou pouze schvá-
lené lékárny,

prostřednictvím internetových na-
bídek (zásilkový výdej) mohou léky 
vydávat, rovněž pouze schválené 
„kamenné lékárny“, a to pouze léky 
registrované a volně prodejné, 

léky, které jsou dostupné výhradně 
na lékařský předpis (recept), mohou 
být vydávány výhradně v lékárně.

Informujte se o tom, nakolik jsou padělky 
a nelegální léky rozšířeny v zahraničí  
i v ČR a proč přestavují hrozbu pro 
veřejné zdraví. Informace můžete čerpat 
z portálu www.nebezpecneleky.cz. 

V případě podezření na nelegální nabídku nebo výskyt padělku  
či nelegálního přípravku je možné vyplnit a odeslat elektronický 
formulář Hlášení nelegální nabídky léku.


