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ROZHODNUTÍ 
 
Rada, jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) 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 platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen 
„zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s § 7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla dne 1. dubna 2014 
vydat toto rozhodnutí: Rada v návaznosti na usnesení Městského soudu v Praze č. j. 2 Nc 1018/2014 ze 
dne 3. 3. 2014, konkrétně výroků I., II. a III.; a usnesení č. j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, 
konkrétně výroků III., IV. a V. nařizuje odstranění a ukončení šíření reklamy - obchodních sdělení 
zadavatele Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, 
obsahující následující vyobrazení a text:  
 
1. obsahující v názvu označení HEMOSTOP tvrzení, že tyto přípravky souvisí s hemoroidy a 
zdravotními projevy v oblasti konečníku. 2. Obsahující při prezentaci doplňku stravy HEMOSTOP Synbio 
následující tvrzení prostřednictvím řeči: „Hezkou zábavu bez nepříjemného svědění a pálení Vám přeje 
Hemostop Synbio. Hemostop Synbio pro pevné a pružné cévní stěny, při hemeroidech“, a následující 
obrazové sekvence:  
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2. Obsahující v souvislosti s prezentací doplňku stravy HEMOSTOP Synbio prostřednictvím 
televizní reklamy, ve které jsou použita následující tvrzení prostřednictvím řeči: „Pálí? Svědí? Bodají? 
STOP! Nenechte si znepříjemňovat život. Hemostop Synbio pro pevné a pružné cévní stěny, při 
hemeroidech“, a následující obrazové sekvence:  
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3. obsahující v souvislosti s prezentací výrobků HEMOSTOP PROBIO a HEMOSTOP MICRON+, 
užívání tvrzení, že tyto přípravky souvisí s hemoroidy a zdravotními projevy v oblasti konečníku.  
 
4. obsahující, v souvislosti s prezentací výrobku HEMOSTOP PROBIO, tvrzení: - STOP 
NEPŘÍJEMNÝM HEMOROIDŮM - STOP HEMOROIDŮM - STOP NEPŘÍJEMNÉMU SVĚDĚNÍ - při 
zánětech, trhlinách a bolestech v oblasti konečníku a tlustého střeva - při nepříjemných zánětech, 
trhlinách a bolesti v oblasti konečníku a tlustého střeva - užívejte při nepříjemných zánětech, trhlinách a 
bolesti v oblasti konečníku a tlustého střeva - na nežádoucí projevy v oblasti tlustého střeva a konečníku - 
působí na posílení a pružnost cévních stěn - na posílení a pružnost cévních stěn - ovlivňuje správnou 
činnost tlustého střeva - pro správnou činnost tlustého střeva - má pozitivní vliv na správnou činnost 
tlustého střeva - pomáhá s problémy v oblastech tlustého střeva a konečníku - vliv na nežádoucí projevy 
v oblasti tlustého střeva a konečníku - diskomfort konečníku - doporučeno užívání při hemoroidech - 
preventivně působí proti vzniku hemoroidů, zánětu žil a střev - problémy s hemoroidy a rozšířenými 
cévami v oblasti konečníku.  
 
5. obsahující v souvislosti s prezentací výrobku HEMOSTOP MICRON+, tvrzení: - STOP 
NEPŘÍJEMNÝM HEMOROIDŮM - STOP NEPŘÍJEMNÉMU SVĚDĚNÍ - účinně a rychle pomáhá od 
projevů hemoroidů - má hojivý vliv na záněty, trhliny a bolesti - posiluje a zvyšuje pružnost cévních stěn - 
pomáhá s obtížemi s hemoroidy, především v oblasti konečníku a tlustého střeva - bioflavonoidový 
komplex ovlivňuje žilní tonus, blahodárně působí na cévní stěnu a chrání ji před poškozením - při svědění 
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v okolí konečníku a tlustého střeva - při žilní nedostatečnosti - působí na posílení a pružnost cévních stěn 
- při projevech spojených s hemoroidy - při nepříjemných zánětech, trhlinách a bolesti v oblasti konečníku 
a tlustého střeva - na posílení a pružnost cévních stěn - působí na žíly v oblastech konečníku a křečové 
žíly - diskomfort konečníku - vliv na nežádoucí projevy v oblasti konečníku - na nežádoucí projevy v 
oblasti tlustého střeva a konečníku - doporučeno užívání při hemoroidech, ve lhůtě jednoho týdne ode 
dne oznámení tohoto rozhodnutí.  
 
 
Odůvodnění: 
 
Rada obdržela dne 5. 2. 2014 podnět stěžovatele ve věci obchodního sdělení – označení sponzora  
HEMOSTOP Synbio, odvysílaného dne 30. ledna 2014 od 21:06:30 hodin na programu NOVA.  Mimo to 
připojil stěžovatel pravomocné usnesení Městského osudu v Praze č.j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 
2013, kterým je žalovaná společnost Simply You Pharmaceuticals a.s. povinna zdržet se v obchodním 
styku užívání obalů výrobků HEMOSTOP Synbio. 
 
 
Dne 13. 3. 2014 obdržela Rada doplněnou stížnost stěžovatele ve věci obchodního sdělení HEMOSTOP. 
Stěžovatel uvádí, že uvádění obchodního sdělení eskaluje. Současně pak stěžovatel předkládá usnesení 
Městského soudu v Praze 2 Nc 1081/2014, kterým se společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. 
nařizuje předběžné opatření v podobě zdržení se prezentace doplňků stravy obsahujících v názvu 
HEMOSTOP, a tvrzení, že přípravky souvisejí s hemoroidy a zdravotními projevy v konečníku.  
 
Z usnesení soudu 2 Nc 1018/2014 vyplývá, že předběžné opatření bylo vydáno s ohledem na předejití 
zásahu do práva společnosti Les Laboratires Servier z důvodů nekalosoutěžních praktik společnosti 
Simply You Pharmaceuticals a.s., neboť nebylo z její strany akceptováno prvotní předběžné opatření, 
přičemž ze strany společnosti došlo k obměňování obalu výrobku, či jeho názvu za účelem obejití 
předmětného předběžného opatření. 
 
V návaznosti na uvedená zjištění a zejména pak v kontextu vydaných předběžných opatření Městského 
soudu v Praze č. j. 2 Nc 1018/2014 ze dne 3. 3. 2014, konkrétně výroků I., II. a III.; a usnesení č. j. 2 Nc 
1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, konkrétně výroků III., IV. a V. nařizuje odstranění a ukončení šíření 
reklamy - obchodních sdělení zadavatele Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se sídlem 
Praha 3, Roháčova 188/37, rozhodla Rada dle § 7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., jakožto orgán dozoru 
nařídit odstranění a ukončení reklamy. Rada v daném případě stanovila lhůtu jednoho týdne ode dne 
oznámení tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
 
Dle § 8c odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. nelze proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedeného v § 7 odst. 1 
písm. a) vydanému podle § 7c podat odvolání. 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného 
vyhotovení tohoto rozhodnutí.  
 
 
 

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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