
 
 
 

č. j. 6A 105/2014 - 48 

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Pechočová 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 
 
Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Hejtmánka 
a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Hany Kadaňové v právní věci žalobce: Simply 
You Pharmaceuticals a.s., se sídlem Roháčova 188/37, Praha 3, IČ: 253 85 381, zastoupen 
JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem, se sídlem Wellnerova 1322/3, Olomouc, proti 
žalovanému: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, 
o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 4. 2014, č.j. had/1252/2014, sp.zn. 0191(2014),  

 
    takto: 

 
I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 4. 2014, č.j. had/1252/2014, sp.zn. 0191(2014), se ruší 

a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.  

 

II. Źalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.228 Kč ve lhůtě 

do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr. Tomáše Vymazala, 

advokáta. 

 
Odůvodnění: 

 
[1] Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal přezkoumání a zrušení 

rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 4. 2014, č.j. had/1252/2014, sp.zn. 0191(2014) (dále též 
„napadené rozhodnutí“, jímž v návaznosti na usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 
1018/2014 ze dne 3. 3. 2014, konkrétně výroků I., II., III.; usnesení č.j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 
21. 10. 2013, konkrétně výroků III., IV. a V. Rada nařídila odstranění a ukončení šíření reklamy – 
obchodních sdělení zadavatele (žalobce), obsahující vyobrazení a text uvedený ve výrocích 1. až 
5. napadeného rozhodnutí.  

[2] V žalobním bodu II. žalobce namítl nedostatek pravomoci žalovaného. Uvedl, že napadené 
rozhodnutí bylo vydáno zcela mimo kompetenci žalovaného, kterou si žalovaný oproti 
ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 



  6A 105/2014 

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Pechočová 

2 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), rozšířil na veškerou možnou reklamu 
a prezentace. Pouze pod bodem 2. napadeného rozhodnutí je nařízeno odstranění a ukončení 
šíření reklamy televizní, která spadá do kompetence žalovaného. Každý z orgánů vyjmenovaných 
v ustanovení § 7 citovaného zákona může konat pouze v oblasti působnosti mu svěřené, nikoliv 
zasahovat do působnosti orgánů jiných, tj. rozhodovat např. ve věci reklamy na webových 
stránkách, tiskovinách (pravomoc živnostenských úřadů).  

[3] Dále žalobce v tomto bodu namítl, že předmětné ustanovení směřuje k odstranění nebo ukončení 
reklamy, která je ke dni vydání rozhodnutí aktuálně prezentována, tj. aktuálně šířena 
v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách. Žalovaný však 
v rozhodnutí neuvedl, že by ke dni 1. 4. 2014 byla některá z reklam tímto způsobem vysílána.  

[4] V žalobním bodu III. žalobce namítl, že napadené rozhodnutí obsahuje nedostatečné 
odůvodnění, a proto je nepřezkoumatelné. Uvedl, že předběžné opatření ze dne 21. 10. 2013 se 
netýká obalů HEMOSTOP Synbio, jak uvedl žalovaný, ale obalů výrobků HEMOSTOP 
MICRON+ a HEMOSTOP PROBIO. Dále uvedl, že je zřejmé, že byla řešena televizní reklama 
odvysílaná dne 30. 1. 2014, když o jejím odstraňování bylo rozhodováno v době, kdy se reklama 
již dva měsíce nevysílala. 

[5] Dále žalobce uvedl, že předběžné opatření 2 Nc 1018/2014 nespočívá ve zdržení se veškeré 
prezentace výrobků obsahujících v názvu HEMOSTOP, když žádným rozhodnutím nebylo 
zakázáno užívání označení HEMOSTOP. Předběžné opatření se vztahuje pouze k doplňkům 
stravy HEMOSTOP, žalovaný však do svého rozhodnutí nesprávně zahrnul veškeré výrobky.  

[6] Namítl, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je zcela nedostatečné a je v rozporu 
s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“). Žalovaný se k výrokům napadeného rozhodnutí vyjádřil pouze 
povšechně, podkladem pro jejich vydání jsou pravděpodobně podněty společnosti – konkurenta, 
který vede proti žalobci civilní spor. Napadené rozhodnutí zcela postrádá úvahy žalovaného či 
výklad nebo alespoň citaci právních předpisů. Dále žalobce uvedl, že v podání ze dne 18. 3. 2014 
žalovanému sdělil, že není zadavatelem ani zpracovatelem předmětné reklamy. K této námitce 
žalobce se však žalovaný nijak nevyjádřil.  

[7] Žalobce závěrem tohoto bodu shrnul, že v odůvodnění postrádá odůvodnění pravomoci 
žalovaného rozhodovat ve věci reklamy bez omezení na reklamu televizní a rozhlasovou, dále 
vyjádření rozporu reklamy se zákonem a prokázání existence reklamy ke dni vydání rozhodnutí.  

[8] Nad rámec výše uvedených námitek, které by dle názoru žalobce postačovaly ke zrušení žalobou 
napadeného rozhodnutí, žalobce v žalobním bodu IV. shrnul věcné námitky.  

[9] K prvnímu bodu výroku, rozděleného na dvě části, žalobce uvedl, že z Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin (dále jen „Nařízení č. 1924/2006“) vyplývá, že prezentace 
doplňků stravy může obsahovat tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že 
existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejich složek a zdravím, to 
za podmínek daných tímto nařízením. Podle ustanovení § 5d odst. 1 zákona o regulaci reklamy 
mohou být v reklamě na potraviny uvedena zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství. Tímto předpisem je právě uvedené nařízení. V čl. 28 odst. 5 
tohoto nařízení je upraveno přechodné období na zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1 písm. a) 
nařízení. Tato tvrzení smějí být uváděna až do přijetí seznamu schválených zdravotních tvrzení, 
který je přijímán Evropskou komisí. První takový seznam byl vydán Nařízením Komise (EU) 
č. 432/2012 ze dne 16. 5. 2012. Dále byla přijata nařízení č. 536/2013 a č. 851/2013. Žalobce 
dále odkázal na seznam tvrzení, u nichž nebylo doposud Evropskou komisí dokončeno 
hodnocení, a proto smějí být tato tvrzení nadále uváděna. Nadto podle současné medicíny nejsou 
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hemoroidy onemocněním, když žalobce dále odkázal na odborné články. Dále opětovně namítl, 
že žalovaný neuvedl, že by ke dni vydání rozhodnutí existovala televizní, rozhlasová nebo 
obdobná reklama, která by uváděla, že výrobky HEMOSTOP souvisí s hemoroidy a zdravotními 
projevy v oblasti konečníku.  

[10] K druhé části prvního bodu výroku, která se týká prezentace doplňku stravy HEMOSTOP 
Synbio, žalobce uvedl, že by se mělo jednat o reklamu vysílanou dne 30. 1. 2014 od 21:06:30 
hodin na programu NOVA, ke které se již v průběhu řízení vyjádřil tak, že není jejím 
zpracovatelem ani zadavatelem.  

[11] K druhému bodu výroku žalobce namítl, že ohledně této televizní reklamy nebyl vyzván 
k vyjádření. Žalovaný dále ani neuvedl, kde a kdy byla či je tato reklama vysílána. Nadto žalobce 
uvedl, že má z civilního řízení informace, že předmětné dvě televizní reklamy byly vysílány pouze 
po krátkou dobu, a to do 5. 3. 2014, napadené rozhodnutí je datováno ke dni 1. 4. 2014. 

[12] Ke třetímu bodu výroku žalobce uvedl, že výrobky HEMOSTOP MICRON+ a HEMOSTOP 
PROBIO již nevyrábí a v době vydání rozhodnutí je ani nijak reklamně neprezentoval.  

[13] Obdobné žalobce konstatoval i ke čtvrtému a pátému bodu výroku. Uvedl, že tyto výrobky 
neuvádí, neprezentuje a užívání uvedených tvrzení byl zavázán se zdržet již v důsledku 
předběžného opatření.  

[14] Žalobce závěrem žaloby shrnul, že žalobou napadené rozhodnutí trpí řadou zásadních vad, když 
zejména žalovaný rozhodl mimo svou pravomoc a působnost. Rozhodnutí je z toho důvodu 
nicotné a rovněž z výše uvedených důvodů nepřezkoumatelné.  

[15] Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. 

[16] K námitce nedostatečné pravomoci žalovaný uvedl, že není zřejmé, z čeho žalobce usuzuje, že 
žalovaný zakázal veškeré šíření reklamy žalobce. Žalovaný vymezil svoji pravomoc ve vztahu 
k vysílání televiznímu, rozhlasovému a audiovizuálním službám na vyžádání odkazem na 
ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o regulaci reklamy. Uvedl, že je proto logické, že své 
rozhodnutí vydal žalovaný právě k těmto způsobům šíření obchodního sdělení. Z uvedeného 
tedy dle žalovaného vyplývá, že interpretace rozhodnutí ze strany žalobce je nepřesná.  

[17] K námitce nedostatečného odůvodnění žalovaný uvedl, že v rámci rozhodnutí nebylo 
specifikováno žádné konkrétní vysílání, a to z toho důvodu, že rozhodnutí pro futuro směřovalo 
ke všem vysílaným obchodním sdělením, které by splňovaly určité znaky tak, jak je uvedeno 
v rozhodnutí. Institut zákazu vysílání reklamy postrádá smysl, pokud bude zakázána reklama, 
která již byla vysílána. V daném případě bylo nutno vycházet z popisu skutku uvedeného 
v usnesení Městského soudu v Praze, kdy nebylo specifikováno žádné obchodní sdělení, pouze 
podoby, jakých je potřeba se v rámci propagace přípravku zdržet. Vzhledem k tomu, že není 
možné určit dobu vysílání obchodního sdělení, a dokonce ani jeho formu (teleshopping, označení 
sponzora, reklama) byla v rámci rozhodnutí popsána podoba obchodního sdělení dle příslušných 
rozhodnutí soudu. Dále žalovaný uvedl, že rozhodnutí splňuje všechny náležitosti uvedené 
v ustanovení § 68 správního řádu, když je z rozhodnutí zřejmé, jaké podklady žalovaný 
vyhodnocoval.  

[18] K věcným námitkám žalovaný uvedl, že ve výkladu Nařízení č. 1924/2006 neshledal žádnou 
argumentaci směřující k obsahu rozhodnutí. K tvrzením žalobce ohledně charakteru hemoroidů 
žalovaný uvedl, že formulační postupy v rámci obchodní prezentace nemusí operovat s termíny 
explicitně vyjadřujícími léčbu či prevenci, přesto lze vhodnými postupy dosáhnout u spotřebitele 
dojmu, že přípravek léčí či předchází onemocnění, ač se jedná o doplněk stravy.  

[19] Závěrem svého vyjádření žalovaný uvedl, že napadené rozhodnutí vydal v návaznosti na činnost 
Městského soudu v Praze ve snaze předejít kolizím se zákonnými předpisy a zejména pak 
s ohledem na povinnost předejít protiprávnímu stavu, který by mohl být zapříčiněn postupem 
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zadavatele reklamy na přípravky řady HEMOSTOP. Z toho důvodu vydal žalovaný rozhodnutí 
o zákazu obchodních sdělení v prezentaci, kterou předběžnými opatřeními vymezil městský soud. 
Žalovaný tak dostál své povinnosti, oproti zadavateli reklamy, který přes všechna předběžná 
opatření prezentoval své produkty v rozporu s právními předpisy a nedodržoval podmínky 
předběžného opatření.  

[20] K vyjádření žalovaného podal žalobce repliku, ve které uvedl, že z výroku napadeného 
rozhodnutí není zřejmé, že by se mělo napadené rozhodnutí týkat pouze rozhlasového 
a televizního vysílání. Po účastnících řízení nelze požadovat, aby si výrok sami domysleli či 
doplnili.  

[21] Dále žalobce uvedl, že ustanovení § 7c zákona o regulaci reklamy umožňuje nařídit odstranění 
ukončení konkrétní aktuálně prezentované a závadné reklamy, nikoliv jakékoliv reklamy, která 
splňuje určité znaky. Zákaz pak samozřejmě působí do budoucna, nicméně jeho základem musí 
být konkrétní reklama a její rozpor se zákonem o regulaci reklamy. Uvedl, že odůvodnění 
napadeného rozhodnutí takové závěry neobsahuje. Dále uvedl, že ustanovení § 8c zákona 
o regulaci reklamy vyžaduje, aby byla zakazována reklama v rozporu se zákonem. Rozpor se 
zákonem však žalovaný v rozhodnutí nekonstatoval, nijak nepopsal závadné jednání žalobce ani 
neuvedl ustanovení zákona o regulaci reklamy, který by mělo takové jednání porušovat.  

[22] K vyjádření žalovaného k věcným námitkám žalobce uvedl, že porušením Nařízení č. 1924/2006 
ze strany žalobce jsou odůvodňována obě předběžná opatření, které vzal žalovaný za podklad 
napadeného rozhodnutí.  

[23] Závěrem repliky žalobce namítl, že žalovaný není kompetentní rozhodovat o tom, zda je či není 
dodržováno předběžné opatření ze strany žalobce. Tuto otázku již řešil Obvodní soud pro Prahu 
3, když zastavil exekuci nařízenou k vymožení povinností žalobce na základě usnesení Městského 
soudu v Praze č.j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, a to z důvodu splnění vymáhané 
povinnosti. Dále žalobce zopakoval, že není zadavatelem ani zpracovatelem reklamy na výrobky 
HEMOSTOP, když to uvedl již ve svém vyjádření v rámci správního řízení. 

[24] Z obsahu spisového materiálu předloženého žalovaným správním orgánem vyplynuly následující, 
pro rozhodnutí ve věci samé, podstatné skutečnosti: 

[25] Dne 4. 2. 2014 obdržel žalovaný podnět stěžovatele ve věci obchodního sdělení – označení 
sponzora HEMOSTOP Synbio, odvysílaného dne 30. ledna 2014 na programu NOVA. Podle 
stížnosti byly v obchodním sdělení uvedeny odkazy, kterými je spotřebitel uváděn v omyl 
o povaze výrobku, konkrétně deklarací léčebných a preventivních tvrzení. Stěžovatel dále uvedl, 
že došlo k porušení ustanovení týkajících se prezentace zdravotních tvrzení podle Nařízení 
č. 1924/2006. Dále uvedl, že existuje důvodná pochybnost o obsahu dobromysli jako 
deklarované složky přípravku.  

[26] Stěžovatel připojil k podnětu pravomocné usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 
2013, č.j. 2 Nc 1118/2013-144, na základě kterého je žalovaná společnost (žalobce) povinna 
zdržet se v obchodním styku užívání obalů výrobků HEMOSTOP PROBIO a HEMOSTOP 
MICRON+, dále je povinna se zdržet šíření a distribuce příbalových letáků blíže vyobrazených 
v rozhodnutí, dále je povinna zdržet se v souvislosti s prezentací výrobků HEMOSTOP 
PROBIO a HEMOSTOP MICRON+, užívání tvrzení, že tyto přípravky souvisí s hemoroidy 
a zdravotními projevy v oblasti konečníku, dále je povinna se zdržet v souvislosti s prezentací 
výrobku HEMOSTOP PROBIO užívání blíže uvedených tvrzení a dále je povinna se zdržet 
v souvislosti s prezentací výrobku HEMOSTOP MICRON+ užívání blíže uvedených tvrzení.  

[27] Dne 28. 2. 2014 zaslal žalovaný žalobci žádost o podání vysvětlení k obsahu stížnosti v kontextu 
přiloženého usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 1118/2013-144, zejména pak ve vztahu 
ke skutečnosti, proč nebylo při zadání obchodního sdělení reflektováno předmětné usnesení 
soudu.  
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[28] Žalobce na tuto žádost reagoval sdělením ze dne 18. 3. 2014, ve kterém uvedl, že není 
zadavatelem ani zpracovatelem předmětné reklamy na produkt HemoStop Synbio.  

[29] Dne 13. 3. 2014 obdržel žalovaný doplnění předchozího podnětu ke kontrole a zároveň obdržel 
další podnět ke kontrole ve věci reklamy odvysílané dne 17. 2. 2014 dvakrát v průběhu dvou 
reklamních přestávek (jednou cca v 21:10 hod.) v hlavním večerním vysílání TV Barrandov 
(pořad „Kurňa, co to je?“). Stěžovatel v doplnění podnětu uvedl, že uvádění obchodního sdělení 
eskaluje. 

[30] Současně připojil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2014, č.j. 2 Nc 1081/2014-20, 
kterým byla žalobci předběžným opatřením nařízena povinnost zdržet se v souvislosti 
s prezentací doplňků stravy obsahujících v názvu označení HEMOSTOP tvrzení, že tyto 
přípravky souvisí s hemoroidy a zdravotními projevy v oblasti konečníku. Dále byla žalobci 
uložena povinnost zdržet se prezentace doplňku stravy HEMOSTOP Synbio prostřednictvím 
televizní reklamy, ve které jsou použita blíže uvedená tvrzení a vyobrazené obrazové sekvence.  

[31] Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 1. 4. 2014, č.j. had/1252/2014, sp.zn. 0191(2014) bylo 
v návaznosti na usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 1018/2014 ze dne 3. 3. 2014, 
konkrétně výroků I., II., III.; usnesení č.j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 2013, konkrétně výroků 
III., IV. a V. nařídila odstranění a ukončení šíření reklamy – obchodních sdělení zadavatele 
(žalobce), 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 hemoroidech“, a v rozhodnutí dále vyobrazené obrazové sekvence. 

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 života. Hemostop Synbio pro pevné a pružné 
cévní stěny, při hemoroidech“, a v rozhodnutí dále vyobrazené obrazové sekvence. 

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 bolestech 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 pro 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 v okolí 
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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 oznámení tohoto 
rozhodnutí. 

[32] V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaný zopakoval průběh správního řízení. Dále uvedl, že 
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 důvodu nekalosoutěžních praktik 
žalobce, neboť nebylo z jeho strany akceptováno prvotní předběžné opatření, přičemž ze strany 
žalobce došlo k obměňování obalu výrobku, či jeho názvu za účelem obejití předmětného 
předběžného opatření. V návaznosti na uvedená zjištění a v kontextu vydaných předběžných 
opatření Městského soudu proto žalovaný nařídil žalobci odstranění a ukončení šíření reklamy – 
obchodních sdělení specifikovaných ve výroku rozhodnutí. Žalovaný stanovil žalobci ke splnění 
této povinnosti lhůtu jednoho týdne ode dne oznámení rozhodnutí.  

[33] Podle § 51 odst. 1 s. ř. s. může soud rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to účastníci 
shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li 
účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesouhlas s takovým 
projednáním věci; o tom musí být ve výzvě poučen.  

[34] Žalobce souhlasil s projednáním věci bez jednání, žalovaný se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. Soud 
tedy postupoval podle § 51 odst. 1 s. ř. s. a rozhodl o věci samé bez jednání.   

[35] Městský soud v Praze na základě žaloby, v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 2 
s. ř. s.), přezkoumal napadené rozhodnutí, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo. Při 
přezkoumání rozhodnutí soud vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 
rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že žaloba byla podána 
důvodně. 

[36] Podle ustanovení § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy je orgánem příslušným k výkonu dozoru 
nad dodržováním tohoto zákona Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou 
v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro 
sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání. 

[37] Podle ustanovení § 7c odst. 1 věty prvé téhož zákona může orgán dozoru nařídit odstranění nebo 
ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu.  

[38] V žalobním bodu II. žalobce namítal nedostatek pravomoci žalovaného, když napadené 
rozhodnutí bylo dle názoru žalobce vydáno zcela mimo kompetenci žalovaného, který si 
ustanovení § 7 odst. 1 zákona o regulaci reklamy rozšířil na veškerou možnou reklamu 
a prezentace. Dle žalobce také žalovaný pochybil v tom, že v rozhodnutí neuvedl, že by ke dni 
1. 4. 2014 byla některá z předmětných reklam vysílána. 

[39] Ze záhlaví napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný vymezil svou pravomoc ve vztahu 
k vysílání televiznímu, rozhlasovému a audiovizuálním službám na vyžádání odkazem na 
ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o regulaci reklamy (pozn. soudu: správně mělo být pouze 
ustanovení § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy). Ve smyslu právě uvedeného je proto třeba 
chápat následně uvedené jednotlivé body výroku, tj. tak, že žalovaný rozhodnutí směřoval právě 
a pouze k těmto způsobům šíření obchodního sdělení. Žalovaný si tak dle názoru soudu nijak 
svou pravomoc nad rámec své působnosti v oblasti reklamy šířené v rozhlasovém a televizním 
vysílání a v audiovizuálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním 
vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, nerozšířil.  
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[40] Soud však shledal pochybení žalovaného v tom, že jeho pravomoc podle ustanovení § 7c odst. 1 
zákona o regulaci reklamy spočívá v oprávnění nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je 
v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Pravomoc žalovaného je tedy dána 
v tom, že musí v rozhodnutí ke dni vydání svého rozhodnutí konkrétně určit reklamu, jejíž 
odstranění nebo ukončení nařizuje. V bodu 1. a bodu 2. výroku žalovaný nepochybně nařídil 
odstranění a ukončení šíření konkrétní reklamy, obsahující v rozhodnutí podrobně uvedené 
vyobrazení a text, ačkoliv ve vztahu k bodu 2. výroku žalovaný dle názoru soudu určitým 
způsobem pochybil, jak bude uvedeno dále v rozsudku. Byť tedy žalovaný v těchto dvou bodech 
konkrétně neuvedl, že by ke dni vydání rozhodnutí byla některá z reklam vysílána, tak 
z odůvodnění napadeného rozhodnutí, jakož i ze správního spisu je zřejmé, že podnět k nařízení 
odstranění a ukončení šíření těchto reklam bylo právě vysílání takto specifikované reklamy. 
Nařídil-li tedy žalovaný odstranění reklam – obchodních sdělení obsahujících blíže uvedené 
vyobrazení a text, učinil tak v souladu se zákonem. 

[41] Dle názoru soudu však žalovaný pochybil v tom, že do svého rozhodnutí obsáhl body 3., 4. a 5. 
výroku předběžného opatření. Je tomu tak dle názoru soudu proto, že těmito výroky žalovaný 
prakticky suploval již vydaná předběžná opatření, která se vztahují na všechny možné způsoby 
prezentace a uvádění předmětných výroků (tj. jak tiskem, billboardy, tak i právě televizním 
a rozhlasovým vysíláním). Žalovaný tyto body výroku do rozhodnutí uvedl dle názoru soudu nad 
rámec své pravomoci, když není možné, aby do budoucna nařídil odstranění a ukončení šíření 
reklamy určitelné pouze pomocí obecných znaků. Navíc je toto obsaženo právě v předběžném 
opatření či navazujícím rozhodnutí soudu, které žalobci takovou povinnost může stanovit. 
Žalovaný k tomuto oprávněn není a v bodech 3. až 5. tak překročil své pravomoci.  

[42] V žalobním bodu III. žalobce namítal nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, když 
žalovaný zaměnil obaly výrobků HEMOSTOP Synbio a obaly výrobků HEMOSTOP 
MICRON+ a HEMOSTOP PROBIO, kterých se týkalo předběžné opatření ze dne 21. 10. 2013. 
Dále v tomto žalobním bodu namítl, že předmětným rozhodnutím byla řešena reklama 
odvysílaná dne 30. 1. 2014, bylo o ní ovšem rozhodováno v době, kdy se reklama již dva měsíce 
nevysílala. Dále namítl, že žalovaný do svého rozhodnutí nesprávně zahrnul veškeré výrobky, 
ačkoliv se předběžné opatření vztahuje pouze k doplňkům stravy HEMOSTOP. Rovněž v tomto 
bodu namítl, že napadené rozhodnutí je zcela nedostatečné a v rozporu s ustanovením § 68 odst. 
3 správního řádu, když postrádá úvahy žalovaného či výklad právních předpisů, přičemž se 
žalovaný ani nijak nevyjádřil k námitce žalobce, že není zadavatelem ani zpracovatelem 
předmětné reklamy.  

[43] V daném případě soud shledal, že je skutečně pravdou, že žalovaný v odůvodnění napadeného 
rozhodnutí uvedl, že předběžné opatření č.j. 2 Nc 1118/2013 ze dne 21. 10. 2013 se týká užívání 
obalů výrobků HEMOSTOP Synbio. Ve skutečnosti se však toto předběžné opatření, založené 
jak ve správním, tak soudním spisu, týká obalů výrobků HEMOSTOP PROBIO a HEMOSTOP 
MICRON+. Tato nepřesnost v odůvodnění napadeného rozhodnutí již byla soudem ohledně 
bodů č. 3 až 5. výroku zpochybněna výše. Ostatně totéž platí i v případě námitky, že žalovaný do 
svého rozhodnutí nesprávně zahrnul veškeré výrobky, ačkoliv se předběžné opatření vztahuje 
pouze k doplňkům stravy HEMOSTOP. Žalovaný totiž vůbec neměl do svého rozhodnutí 
předběžné opatření „kopírovat“, což nepochybně body č. 3 až 5. výroku učinil a měl v rámci své 
pravomoci rozhodovat pouze o zákazu konkrétně určité reklamy, jak učinil v bodě č. 1. a 2. 
výroku.  

[44] K námitce, že byla řešena reklama odvysílaná dne 30. 1. 2014, která se již dva měsíce nevysílala, 
soud uvádí, že právě tato reklama se stala podnětem na porušení předběžného opatření soudu, 
a proto přistoupil žalovaný k nařízení odstranění a ukončení šíření takové reklamy. Žalovaný tuto 
reklamu zakázal pro futuro, jelikož byla v rozporu s předběžným opatřením, a to proto, aby 
předešel případnému dalšímu možnému vysílání této specifikované reklamy, když není možné 
předem určit a vyloučit, že předmětná reklama nebude znovu vysílána.  
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[45] Dle názoru soudu žalovaný dostál smyslu ustanovení § 7c zákona o regulaci reklamy, když nařídil 
odstranění a ukončení šíření konkrétní reklamy (pozn. soudu: pochybil v tom, že nařídil odstranit 
a ukončit šíření reklamy, která splňovala určité obecné znaky, ačkoliv tak již bylo stanoveno 
předběžným opatřením). Základem tohoto nařízení (v bodech č. 1. a 2.) byla konkrétní reklama, 
přičemž zákaz vůči ní logicky směřoval do budoucna.  

[46] Žalovaný se však dle názoru soudu nedostatečně zabýval rozporem reklamy se zákonem 
o regulaci reklamy. Rozpor se zákonem žalovaný v rozhodnutí nekonstatoval, nijak nepopsal 
závadné jednání žalobce, ani neuvedl ustanovení zákona o regulaci reklamy, které by mělo 
žalobcovo jednání porušovat, když pouze uvedl, že reklama je v rozporu s předběžným 
opatřením. Takové odůvodnění soud považuje za nedostatečné.  

[47] Tím se tak soud dostává k jedné z klíčových námitek žalobce, tj. nepřezkoumatelnosti 
napadeného rozhodnutí. Soud přisvědčil názoru žalobce, že odůvodnění napadeného rozhodnutí 
je v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu. Odůvodnění napadeného rozhodnutí je 
nedostatečné, neboť z něj není zřejmé, jakými úvahami se žalovaný řídil či proč rozhodl tak, jak 
rozhodl. Shrne-li soud stručně odůvodnění napadeného rozhodnutí, tak v prvním odstavci 
žalovaný popsal začátek řízení, když ještě navíc nesprávně uvedl obsah předběžného opatření ze 
dne 21. 10. 2013. Ve druhém odstavci žalovaný pokračoval v přehledu průběhu řízení, když jej 
doplnil o doplněnou stížnost stěžovatele. Ve třetím odstavci žalovaný obecně konstatuje obsah 
předběžného opatření č.j. 2 Nc 1018/2014. Ve čtvrtém odstavci pak žalovaný bez jakýchkoliv 
úvah rovnou nařídil odstranění a ukončení reklamy – obchodních sdělení. Takové odůvodnění 
soud nepovažuje za dostatečné, když nelze rovněž pominout tu skutečnost, že žalobce v průběhu 
řízení namítal, že není zadavatelem ani zpracovatelem předmětné reklamy. K tomuto tvrzení 
odůvodnění napadeného rozhodnutí neobsahuje žádnou zmínku, přičemž je dle názoru soudu 
vypořádání této námitky zcela klíčové.  

[48] Již jen na základě výše uvedených úvah soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je jednak 
nepřezkoumatelné, jednak žalovaný zatížil toto rozhodnutí dalšími, výše uvedenými vadami, které 
ve svém souhrnu způsobují jeho nezákonnost.  

[49] Nad rámec výše uvedeného však soud k věcným námitkám k jednotlivým bodům výroku uvádí, 
že žalovanému, ostatně ani zdejšímu soudu v nyní projednávané věci nepřísluší posuzovat, zda 
byla vydána předmětná předběžná opatření správná a zákonná. Toto přísluší posuzovat pouze 
obecným soudům. Protože námitky žalobce směřují k první části prvního bodu výroku právě do 
obsahu a důvodů předběžného opatření, soud se jimi z výše uvedeného důvodu nezabýval. 

[50] Žalobce v rámci těchto věcných námitek ke druhému bodu výroku namítl, že ohledně zde 
uvedené televizní reklamy nebyl vyzván k vyjádření, když žalovaný ani neuvedl, kde a kdy byla či 
je tato reklama vysílána. Soud k tomuto musí konstatovat další pochybení žalovaného. Co se týče 
bodu 1. výroku, tak je z odůvodnění napadeného rozhodnutí patrné, že jeho základem se stala 
reklama odvysílaná dne 30. 1. 2014 od 21:06:30 hodin na programu NOVA, jak vyplynulo 
z podnětu stěžovatele ze dne 4. 2. 2014. Žalobce byl přímo k této reklamě žalovaným vyzván 
k podání vysvětlení. Ve vztahu k bodu 2. výroku, jehož základem měla být patrně reklama 
odvysílaná dne 17. 2. 2014 dvakrát v průběhu dvou reklamních přestávek na TV Barrandov, jak 
vyplývá z podnětu stěžovatele ze dne 13. 3. 2014, však odůvodnění napadeného rozhodnutí nic 
neuvádí, tj. neuvádí především to, která odvysílaná reklama (kdy a kde) je jeho základem.  

[51] Žalovaný rovněž pochybil v tom, že žalobce nevyzval ohledně této reklamy k podání vysvětlení 
tak, jako to učinil v případě reklamy, jež se stala základem bodu 1. výroku, čímž žalobce zkrátil na 
jeho procesních právech v řízení.  

[52] K námitkám směřujícím do třetího, čtvrtého a pátého bodu výroku se soud již dále nevyjadřuje, 
jelikož žalovaný v těchto bodech překročil svou pravomoc a de facto „kopíroval“ předběžná 
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opatření, na jejichž základě již byl žalobce zavázán neuvádět na trh, neprezentovat a neužívat 
uvedená tvrzení.  

[53] Soud tedy z výše uvedených důvodů shledal žalobu důvodnou a žalobou napadené rozhodnutí 
podle ustanovení § 78 odst. 1 jako nezákonné zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. 
Právním názorem, který soud vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní 
orgán vázán (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). 

[54] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce, který měl ve věci 
úspěch, má právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti 
žalovanému, který ve věci úspěch neměl. Náhrada nákladů řízení představuje žalobcem zaplacený 
soudní poplatek ve výši 3.000 Kč a dále odměna právního zástupce žalobce a jeho hotové výdaje. 
Mimosmluvní odměna náleží za 2 úkony právní služby (převzetí zastoupení, podání žaloby) po 
3.100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., 
advokátního tarifu, v platném znění. Mimosmluvní odměna tak celkově činí 6.200 Kč. Dále 
žalobci přísluší náhrada hotových výdajů jeho právního zástupce ve výši 600 Kč za 2 úkony 
právní služby po 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Protože právní zástupce žalobce 
je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna o částku odpovídající dani, kterou je tento 
povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s.ř.s.), ve výši 21 %. Celková výše nákladů řízení 
žalobce tedy činí 11.228,- Kč. 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem 
Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se 
dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na 
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání 
lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. 

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných 
náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu 
a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, 
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení 
soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových 
stránkách: www.nssoud.cz. 
 
V Praze dne 23. ledna 2018  

JUDr. Ladislav Hejtmánek v. r. 
                                                                       předseda senátu 
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