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Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Tikovská, DiS. 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Hejtmánka a 
soudkyň JUDr. Hany Kadaňové, Ph.D. a JUDr. Naděždy Treschlové ve věci  

 
žalobkyně 
 
 
 
proti  
žalované 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
sídlem Radlická 3185/1c, Praha 5, 
zastoupená advokátem Mgr. Martinem Schimmerem,  
sídlem Thámova 84/23, Praha 8 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
sídlem Škrétova 44/6, Praha 2 
 

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 8. 2019, č.j. RRTV/9403/2019-had 

takto: 

 
I. Rozhodnutí žalované Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 29. 8. 2019, č.j. 
RRTV/9403/2019-had se ruší a věc se vrací žalované k dalšímu řízení. 
 
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.342 Kč, a to  do 
jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce Mgr. Martina 
Schimmera, advokáta. 

Odůvodnění: 

I. 
Rekapitulace předchozího řízení a obsah správního spisu 

1 Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalované Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 29. 8. 2019 č.j. RRTV/9403/2019-had (dále jen 
„napadené rozhodnutí“), kterým žalovaná shledala žalobkyni vinnou z porušení § 5d odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
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provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
regulaci reklamy“) dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, ze dne 25. 
října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení č. 
1169/2011“). 

2 Dle odůvodnění napadeného rozhodnutí se žalobkyně vytčeného jednání dopustila zadáním 
reklamy na doplněk stravy Vibovit Imunity, která byla odvysílána dne 1. 9. 2018 v čase 8:12:29 
hodin na programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č. 1“), a zadáním reklamy na 
doplněk stravy Vibovit Imunity, která byla odvysílána dne 8. 10. 2018 v čase 6:05:55 hodin na 
programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č. 2“), Za spáchání uvedeného přestupku 
žalovaná uložila žalobkyni podle § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) trest 
ve formě napomenutí, kterým žalobkyni výslovně upozornila na důsledky jejího protiprávního 
jednání, které jí hrozí v případě opakování vytčeného protiprávního jednání. 

3 Z předloženého správního spisu soud zjistil následující pro své rozhodnutí podstatné skutečnosti. 

4 Žalovaná v souvislosti s Obchodním sdělením č. 1 zahájila správní řízení s žalobkyní pod  sp. zn. 
RRTV/2019/01/had. V souvislosti s Obchodním sdělením č. 2 žalovaná zahájila s žalobkyní 
správní řízení pod sp. zn. RRTV/2019/95/had. S ohledem na souvztažnost obou řízení žalovaná 
řízení spojila do společného řízení vedeného pod sp. zn. RRTV/2019/1/had. 

5 V Obchodním sdělení č. 1 žalovaná vyzdvihla ztvárnění ochrany chlapce vírem, či štítem s 
označením imunita a současného slovního odkazu na fakt, že přípravek je „pro zdravou imunitu 
dětí nejen v období chřipek a nachlazení“; a shledala, že je potřeba jej interpretovat jako 
deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, konkrétně chřipkou a 
nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek i 
nachlazení bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. 

6 V Obchodním sdělení č. 2 žalovaná poukázala na konotaci obrazu a verbální složky - explicitní 
vyjádření onemocnění chřipky a nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu – a 
shledala, že je potřeba jej interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před 
onemocněními, konkrétně chřipkou a nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu 
a současně - v období chřipek i nachlazení - bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k 
onemocnění dětí. 

7 Žalobkyně ve správním řízení rozporovala výklad a interpretaci obou obchodních sdělení 
provedenou žalovanou. Mimo jiné poukázala na to, že přípravek Vibovit Imunity obsahuje jako 
doplněk stravy mj. vitaminy C a D, přičemž v takovém případě je povoleno používat při 
prezentaci přípravku tvrzení ve smyslu, že zmiňované vitaminy přispívají k normální funkci 
imunitního systému; u vitaminu D i s dovětkem u dětí. Žalobkyně dále upozornila na pravidla pro 
slovní flexibilitu zdravotních tvrzení zastávaná Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
(dále jen „SZPI“). Podle těchto pravidel lze slovo „normální“ v textu schválených zdravotních 
tvrzení „nahradit vhodně zvolenými slovy, například zdravý, správný, dobrý“. Žalobkyně tedy 
učinila obchodní sdělení v dovolené formě. Namítala, že dle obchodního sdělení je účinkem 
přípravku právě normální (zdravá) imunita, přičemž obchodní sdělení zároveň upozorňuje na to, 
že přípravek má význam brát v různá období roku, tedy „nejen“ v období chřipek a nachlazení. 
Žalobkyně pak odmítla názor žalované, že by vizuální stránka ve spojení s verbální složkou 
umožňovala učinit závěr o tom, že by se jednalo o tvrzení porušující pravidla pro uvádění 
zdravotních tvrzení stanovená nařízením č. 1924/2006. V případě obchodních sdělení „ochranný 
štít“ nepředstavuje přípravek či jeho účinek, ale samotnou imunitu, jejíž normální (správné 
/zdravé) fungování přípravek (resp. jeho složky v podobě vitaminu C a D) podporují. Obchodní 
sdělení ani nijak nepracují s vyobrazováním uzdravení nebo úlevy od onemocnění či s motivem 
samotné nemoci – na rozdíl od obchodního sdělení Happy Imun posuzovaného v jiném 
správním řízení, v němž žalovaná, dle žalobkyně nesprávně, spatřuje analogii. 
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8 Žalovaná k argumentaci žalobkyně v napadeném rozhodnutí uvedla, že obchodní sdělení je třeba 
posoudit jako celek, tedy tak, jak jej bude číst příjemce - spotřebitel. K námitce žalobkyně, že v 
případě vizualizace v podobě ochranného štítu jako ochrany před infekcí u Obchodního sdělení 
č. 1 se jedná pouze o nejjednodušší a nejsrozumitelnější způsob, jak přiblížit fungování a funkci 
zdravé (normální) imunity, žalovaná uvedla, že právě tyto postupy v kontextu s explicitním 
verbálním obsahem „…pro zdravou imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“, 
vztahujícím se k účinku propagovaného produktu, je třeba interpretovat jako celistvé sdělení s 
jednoznačným vyzněním. Na jedné straně je laickým a jednoduchým způsobem ztvárněna funkce 
imunity a současně je deklarována kvalitativní hodnota přípravku v podobě ochrany v době 
chřipek. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek i nachlazení 
bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. Obdobně komplexní vyznění 
Obchodního sdělení č. 2 - konotace obrazu a verbální složky a současně explicitní vyjádření 
onemocnění chřipky a nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu – je dle žalované 
potřeba interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, 
konkrétně chřipkou a nachlazením.  

 

II. 

Argumentace účastníků 

9 Žalobkyně v žalobě vznesla dva okruhy žalobních námitek. V prvním okruhu žalobních námitek 
žalobkyně shledala napadené rozhodnutí zatížené procesními vadami, které spočívají 
v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek odůvodnění, respektive pro pochybení v rámci utváření 
skutkových závěrů. 

10 Žalobkyně nesouhlasila se závěrem žalované, že obchodní sdělení je potřeba interpretovat 
z pohledu spotřebitele jako deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, 
konkrétně chřipkou a nachlazením. Takové odůvodnění je nedostatečné a tudíž 
nepřezkoumatelné, neboť žalovaná vůbec nepracuje s tím, jak může dotčená obchodní sdělení 
vnímat tzv. průměrný spotřebitel, tj. osoba průměrně informovaná, pozorná a rozumná (jak tato 
charakteristika vyplývá nejen z rozsáhlé judikatury Soudního dvora EU v této oblasti, ale i 
správních soudů České republiky, např. viz rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11 A 
94/2018-52 ze dne 11. 1. 2019). Průměrnost přitom spočívá ve vyloučení extrémních poloh, tj. 
přirozeně se nebude jednat o odborníka zcela imunního vůči reklamě, ale ani o spotřebitele 
nesvéprávného v úsudku. Z pohledu žalobkyně pak právě celkové vyznění obou sdělení z 
hlediska takového průměrného spotřebitele nemůže být zjednodušováno způsobem, jak 
předkládá žalovaná.  

11 Dle žalobkyně nelze bez dalšího tvrdit, že jakákoliv věta, ve které je zmíněno nějaké onemocnění 
či slovo jako „imunita“ a která je použita ve spojení s potravinou, automaticky představuje 
(zakázané) tvrzení o léčebných a/nebo preventivních vlastnostech. Taková věta (jako jakákoliv 
jiná součást většího celku) nemá být posuzována samostatně, nezávisle či vytržená z kontextu, ale 
naopak právě pouze v rámci a jako součást daného celku, tzn. včetně všech ostatních součástí, 
které společně tvoří jedno obchodní sdělení, jehož význam je rozhodující a určující, jak se tohoto 
ostatně v obecné rovině dovolává samotná žalovaná. 

12 Žalobkyně odmítla i zjednodušující výklad žalované, že zdravá imunita automaticky znamená, že 
vůbec nedojde k onemocnění dětí. Takto imunitní systém přirozeně nefunguje a žalobkyně 
takový závěr sama v žádném obchodním sdělení ani jen nenaznačuje.  

13 Žalobkyně upozornila právě na vizuální stránku obou obchodních sdělení a neztotožnila se s tím, 
že by si (byť ve spojení s verbální složkou) mohl průměrný spotřebitel učinit závěr o tom, že 
přípravek Vibovit Imunity má preventivní, či dokonce léčebné vlastnosti. V případě Obchodního 
sdělení č. 1 vizualizace imunity v podobě „ochranného štítu (víru)“ představuje nejjednodušší a 
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nejsrozumitelnější způsob, jak přiblížit, jak zdravá (normální) imunita funguje, resp. v čem 
spočívá její funkce, a nikoliv (jak je zjednodušeno v napadeném rozhodnutí) „ochranu před 
infekcí“. V případě Obchodního sdělení č. 2 pak obrazové ztvárnění podzimu jen odkazuje k 
uvedení přípravku jako novinky na trhu v podzimních měsících; dle žalobkyně znázornění 
padajících kapek a spadaného listí kolem balení přípravku nemůže umožňovat učinit závěr o jeho 
preventivních a/nebo léčebných účincích.  

14 Žalobkyně namítla, že konstatování, jak jsou dotčená obchodní sdělení vnímána spotřebiteli, aniž 
by takovéto konstatování bylo dále odůvodněno, není dostačující, měla za to, že se jedná pouze o 
zhodnocení žalované, které nemá oporu ve skutkovém stavu, resp. že žalovaná učinila skutkový 
závěr, aniž by tento měl oporu ve správním spisu a tam založených důkazech. V této souvislosti 
žalobkyně odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2004, č.j. 4 Azs 
55/2003-51, publ. pod č. 638/2005 Sb. NSS, kde soud konstatoval nepřezkoumatelnost 
rozhodnutí správního orgánu, v jehož odůvodnění nejsou uvedeny důkazy, na jejichž podkladě 
správní orgán dovodil své závěry.   

15 V druhém okruhu žalobních námitek žalobkyně namítala nezákonnost napadeného rozhodnutí 
z důvodu nesprávného právního posouzení věci, kdy žalovaná překročila meze správního uvážení 
a rozhodla v rozporu s příslušnou právní úpravou. 

16 Ohradila se proti právnímu posouzení, dle kterého obě obchodní sdělení prezentují preventivní 
(či dokonce léčebné) vlastnosti nebo účinky přípravku proti onemocněním, konkrétně před 
chřipkou a nachlazením. Žalovaná vůbec nezohlednila nařízení č. 1924/2006 a při svém 
posouzení vycházela pouze z nařízení č. 1169/2011. Pokud by však měl být takový přístup k 
regulaci správný, a tedy v praxi prezentace potravin (doplňků stravy) by měl mít rozhodující váhu 
jen široce vykládaný a aplikovaný čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) nařízení č. 1169/2011, pak by nemohla 
existovat a být schvalována nejen žádná specifická zdravotní tvrzení o podpoře normální imunity, 
ale v obecné rovině pak ani žádná specifická zdravotní tvrzení podle čl. 14 nařízení č. 1924/2006 
o snížení rizika onemocnění.  Podle žalobkyně je přístup žalované pomíjející existenci nařízení č. 
1924/2006 i argumentaci žalobkyně předestřenou ve správním řízení nesprávný  a je třeba, aby na 
daný skutkový stav byly aplikovány všechny relevantní právní normy pospolu a nikoliv separátně. 
Není možné, aby bylo žalovanou nařízení č. 1924/2006 aplikováno jen omezeně na schválená 
zdravotní tvrzení ohledně podpory imunitního systému objevující se ve vybraných částech 
dotčených obchodních sdělení a aby na zbývající části těchto sdělení již vůbec nebylo nahlíženo v 
kontextu uvedených schválených zdravotních tvrzení a nebyla i na ně aplikována ta samá právní 
úprava. Takový přístup je zjevně v rozporu i s konstatováním samotné žalované, že je třeba 
obchodní sdělení vnímat jako celek, resp. že jej takto vnímá (průměrný) spotřebitel. Ostatně 
samotné nařízení č. 1924/2006 pracuje s tím, že tvrzení je potřebné vnímat celkově ve svém 
verbálním i grafickém ztvárnění, jak vyplývá z jeho čl. 2. 

17 Žalobkyně dále zopakovala námitku vznesenou ve správním řízení, dle níž dotčený přípravek 
obsahuje jako doplněk stravy mj. vitaminy C a D, tyto složky obsahuje v množstvích, která v 
souladu s regulací představovanou nařízením č. 1924/2006 umožňují v rámci prezentace 
přípravku používat tzv. specifická (zvláštní) zdravotní tvrzení, jež byla schválena jako relevantní 
pro uvedené složky Evropskou komisí a která jsou obsažena v seznamu schválených tvrzení. 
Vysvětlila, že uvedená specifická zdravotní tvrzení jsou uváděna jak v Obchodním sdělení č. 1 
(vizuálně cca od 0:13 do 0:15 jeho trvání), tak v Obchodním sdělení č. 2 (vizuálně cca od 0:08 do 
0:10 jeho trvání) ve znění: „Vitamin D a C podporují správné fungování imunitního systému“, a 
to jako vysvětlení k předchozímu použití (obecného) tvrzení použitého ve vztahu k přípravku 
(resp. jeho složkám) v podobě voice-overu v úplném znění: „S vysokým obsahem vitaminů D a C 
pro zdravou imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“. Použití takového obecného 
tvrzení je dle žalobkyně přímo předpokládáno uvedeným nařízením č. 1924/2006 v čl. 10 odst. 3 
a žalobkyně jej užívá v souladu se zde uvedenými podmínkami.  
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18 Dle žalobkyně specifická zdravotní tvrzení týkající se vitaminů C a D a jejich účinků na lidský 
organismus použitá v obou obchodních sděleních představují tvrzení schválená v souladu s 
nařízením č. 1924/2006  a upravená do své konečné podoby v souladu s pravidly pro slovní 
flexibilitu zdravotních tvrzení zastávanými SZPI zveřejněnými rámci Vodítek k problematice 
zdravotních a výživových tvrzení. Podobně část obecného tvrzení „pro zdravou imunitu dětí“, 
která představuje generalizaci schválených účinků vitaminů C a D, byla upravena v souladu s 
těmito pravidly. Žalobkyně upozornila obsah odkazovaných Vodítek, kde je výslovně uvedeno, 
že slovo „normální“ lze v textu schválených zdravotních tvrzení „nahradit vhodně zvolenými 
slovy, například zdravý, správný, dobrý“. Dle žalobkyně tedy část tvrzení, které žalovaná vnímá 
jako problematické, v rozsahu „pro zdravou imunitu dětí“ ve skutečnosti nepředstavuje nic 
jiného než sdělení, že složky přípravku v podobě vitaminu C a D podporují normální imunitu, a 
to v dovolené formě takového sdělení podle SZPI.  

19 Žalobkyně dále namítla, že přípravek je doplňkem stravy (a jako takový je vždy řádně v 
předmětných obchodních sděleních označen), kterým s ohledem na jeho složení (především 
přítomnost vitaminů C a D v odpovídajících množstvích) může být vhodné doplnit stravu za 
účelem podpory správného fungování imunitního systému. Dle názoru žalobkyně je širokou 
veřejností, resp. průměrným spotřebitelem běžně vnímáno, že v obdobích jako podzim, zima či 
jaro je imunitní systém člověka přirozeně vystaven větší zátěži z důvodu vyššího výskytu tzv. 
sezónních onemocnění (mezi nejčastější patří např. právě chřipka či nachlazení). V těchto 
obdobích by měl být kladen o něco větší důraz na udržení, resp. podporu normálního (zdravého) 
fungování imunitního systému, jakkoliv zdravé fungování imunitního systému má smysl 
podporovat po celý rok. Pouze tyto skutečnosti Obchodní sdělení č. 1 a č. 2 komunikují zcela v 
souladu s podmínkami nařízení č. 1924/2006 a v žádném případě z nich nevyplývá ani v nich 
není naznačováno sdělení, že propagovaný přípravek má vlastnosti prevence zmiňovaných 
onemocnění či dokonce jejich léčby.  

20 Žalobkyně namítla, že pokud by nemělo být možné v rámci reklamy na produkty (doplňky stravy) 
obsahující vitaminy C a D v nařízením č. 1924/2006  požadovaných minimálních množstvích 
tvrdit, že jejich přínosem je právě podpora normální (zdravé) imunity, zcela by byl popřen smysl 
existence příslušných specifických zdravotních tvrzení. Právě proto, že předmětný přípravek není 
léčivým přípravkem ani zdravotnickým prostředkem, ale doplňkem stravy, který nemá léčebné ani 
preventivní účinky, deklaruje význam svých složek pro lidský organismus pouze v mezích 
schválených zdravotních tvrzení, přičemž zároveň upozorňuje na to, že má význam užívat 
především v různá období roku, tedy „nejen“ v období chřipek a nachlazení. Výslovné zmínění 
těchto onemocnění v Obchodním sdělení č. 1 a č. 2 pak slouží pouze k tomu, aby takto byla 
vymezena období roku, která jsou výskytem těchto onemocnění přirozeně charakteristická.  

21 Žalovaná ve vyjádření k žalobě odkázala na odůvodnění napadeného rozhodnutí a doplnila 
následující. 

22 Podle přesvědčení žalované Obchodní sdělení č. 1 jednoznačně demonstruje léčebné účinky 
přípravku. Příběh reklamního spotu spočívá v příběhu chlapce, který bezstarostně dovádí, neboť 
je chráněn animovanou postavičkou. Je chráněn před deštěm a před útokem (patrně) virů. Toto je 
možné dovozovat z doprovodného slova, které v této části reklamního příběhu uvádí: „...pro 
zdravou imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“. Následuje vyobrazení ochranného štítu (víru), 
který je ztvárněním účinku imunity. Žalovaná zdůraznila nezbytnost vnímat poselství reklamního 
příběhu jako mediálního celku, který přináší komplexní poselství spotřebiteli. Za zásadní označila 
kontextuální vyhodnocení komunikátu, který předmětný přípravek dává transparentně do 
souvislosti s budováním imunity a prevencí před onemocněním. Přičemž deklarace jeho údajné 
efektivity je podpořena sdělením, že přípravek buduje imunitu „nejen v období chřipek a 
nachlazení“. Jinými slovy, zejména v období chřipek a nachlazení (ale nejen v tomto období). 
Výslovné zmínění nemoci v reklamě - chřipky - pak má na spotřebitele efekt apelu – připomenutí 
hrozby nemoci, která je na podzim častá a které se chce odpovědný a milující rodič pochopitelně 
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u svého dítěte vyhnout. Přehlédnout tak nelze ani emotivní rozměr, kdy reklama nabízí přesně 
takovému rodiči snadné řešení - ochránce jejich dítěte, kterého reklama zobrazuje jako 
roztomilou postavičku, která je metaforou pro přípravek Vibovit. Tato postavička se v „krizi“, 
tedy v momentu, kdy dítě ohrozí viry, mění ve štít „imunity“. Dítě díky němu zůstane zdravé. 
Odměnou rodiči, který takovou ochranu svému potomkovi poskytne, je šťastné a zdravé dítě. 
Tento příslib je završen ve scéně reklamy, kdy matka předává chlapci Vibovit, ten jej polkne, čile 
vyskočí, pohyby těla dává najevo svou sílu a odolnost a jeho maminka se spokojeně směje. 
Kauzalita zdraví a imunity dítěte v případě užívání Vibovitu je tak ztvárněna zcela jednoznačně a 
nezpochybnitelně. Žalovaná tak má za to, že reklamní spot nemůže z celkového pohledu vyznít 
jinak, než že daný přípravek má preventivní léčebné účinky. 

23 Obchodní sdělení č. 2 má dle žalované zjednodušený reklamní příběh, ovšem sdělení totožné. 
Z jeho obsahu vyplývá, že přípravek je určen pro zdravou imunitu dětí, mimo jiné v období 
chřipek a nachlazení. Přípravek je dokonce v reklamě přímo označován za „zdraví“, což nelze 
interpretovat jinak, než že přípravek je jakousi zárukou zdraví. Z tvrzení obsaženého v 
obchodním sdělení plyne, že přípravek nabízí řešení pro období chřipek a nachlazení v podobě 
zdravé imunity a tím vede k posílení organismu před onemocněními chřipkou a nachlazením. 
Explicitní vyjádření onemocnění chřipky a nachlazení zakládá dojem, že uvedený přípravek slouží 
k léčbě, potažmo v kombinaci s tvrzením o imunitě, jako preventivní prostředek. 

24 Žalovaná dále ve vyjádření k žalobě argumentovala relevantní judikaturou správních soudů, které 
se zabývaly interpretací ust. § 5d odst. 1 zákona o regulaci reklamy, souhlasila, že reklamní spoty 
mohou obsahovat zdravotní tvrzení podle § 5d odst. 1 zákona o regulaci reklamy, avšak s 
ohledem na judikaturu je třeba od sebe zřetelně odlišovat zdravotní tvrzení, na něž poukazuje 
žalobkyně, a tzv. léčebná tvrzení, tedy tvrzení o tom, že potravina má schopnost vyléčit lidské 
onemocnění, či mu předcházet. V této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 17. 1. 2014 č.j. 4 As 98/2013-88, kde soud  rozpracoval vztah mezi aplikací § 5d 
odst. 1 a § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy. Odmítla tedy argumentaci žalobkyně, že jsou-li 
legitimně užita zdravotní tvrzení, pak nemůže docházet k porušení zákazu užití tvrzení léčebných. 

25 Žalovaná uvedla, že postupovala v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, ze dne 14. 
7. 2017, č.j. 2As 5/2017-62 a zvážila celkové působení reklamy jednak na  průměrného, jednak na 
zvlášť zranitelného spotřebitele. Uvedla, že pro naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 5d písm. 
2 zákona o regulaci reklamy není rozhodné, zda byly v reklamě na doplněk stravy uváděny 
pravdivé informace o účincích užívání prezentovaného přípravku, rozhodné je, zda kombinace 
obsahu reklamního sdělení a jejího grafického zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy 
dojem, že prezentovaný doplněk stravy je lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit 
nebo jim předcházet. Žalovaná vzala v potaz, že již v obecné rovině jsou prostředky na zlepšení 
zdravotního stavu a předcházení nemoci vnímány spotřebiteli citlivě. Nemocní lidé jsou v pozici 
zranitelných spotřebitelů a v obdobné pozici jsou rovněž matky strachující se o zdraví dětí. 
Uvedla, že klamavými, tj. spotřebitele v omyl uvádějícími, mohou být i tvrzení sama o sobě 
izolovaně posuzováno pravdivá. V dané věci byla napadeným rozhodnutím postihována reklamní 
sdělení, která se týkala prevence, tedy předcházení vzniku lidské nemoci. Není rozhodné, že 
přípravek byl označen řádně a čitelně jako doplněk stravy, tato skutečnost je zákonnou 
povinností a její splnění žalobkyni neliberuje. 

26 Žalovaná nesouhlasila s tím, že by její závěry nebyly dostatečně podloženy skutkovými zjištěními 
nebo s nimi byly v rozporu či že by se nevypořádala se všemi námitkami žalobkyně. Žalovaná 
přihlédla k povaze a závažnosti přestupku, tedy ke skutečnosti, že cílem právní regulace je zde 
oblast ochrany zdraví a riziko omylu na straně průměrného spotřebitele v rozpoznání toho, kdy 
jde ještě o reklamní sdělení, jehož smyslem je spotřebiteli sdělit, že přípravky mají jen posilující 
vliv na oblast činnosti imunitního systému, a kdy už jde o více či méně zjevné podsouvání 
informace o údajné schopnosti léčení lidské nemoci či předcházení jejímu vzniku. Žalovaná trvala 
na tom, že v napadeném rozhodnutí řádně vyjádřila, v jakých konkrétních skutkových a právních 
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okolnostech spatřuje splnění podmínek pro uložení napomenutí za porušení zákona o regulaci 
reklamy. 

27 Žalobkyně v replice označila odůvodnění žalované za nepřesvědčivé. Hodnocení žalované působí 
spíše jako „zaujaté“, „předpojaté“ či přinejmenším sporné a nejednoznačné. Žalobkyně jej má za 
nepodložené a jako by nerespektovalo současnou úroveň veřejného mínění ve smyslu vysoké 
úrovně informovanosti veřejnosti a spotřebitelů. Dle žalobkyně odůvodnění postrádá uvedení 
konkrétních skutečností, a to ať již alespoň uvedení referencí na existující odborně podložené 
posouzení podobných případů anebo přímo důkazů v podobě výsledků průzkumů či jiných, o 
které opírá žalovaná závěry svého hodnocení o tom, jak jednotlivé prvky obou obchodních 
sdělení jsou vnímány.  

28 Žalobkyně nesouhlasila se způsobem, jak žalovaná provedla správní uvážení, především jak 
provedla celkové posouzení vyznění dotčených obchodních sdělení ohledně toho, jak obě 
obchodní sdělení vnímá (průměrný) spotřebitel, aniž by je dostatečně a přesvědčivě zdůvodnila a 
opřela o konkrétní objektivní skutečnosti, resp. důkazy. Dále uvedla, že žalovanou použité závěry 
uvedené v rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 98/2013-88 se na daný případ nehodí, 
neboť skutkové okolnosti tam řešeného případu byly odlišné. Naopak poukázala na pozdější 
rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 5/2017-65 ze dne 14. 7. 2017, který je skutkovými 
okolnostmi nyní řešené věci mnohem bližší.  Nejvyšší správní soud uvádí, že „vysoce nastavený 
standard ochrany spotřebitele však nemůže zcela vylučovat reklamu na doplňky stravy. Ani zvlášť zranitelný 
spotřebitel nemůže požívat absolutní ochrany; nelze na něho nahlížet jako na nesoudného či nesvéprávného člověka, 
jehož je zapotřebí chránit jako „malé dítě“.“ Nadto žalobkyně upozornila, že v předmětných 
obchodních sděleních se ani nenachází žádný prvek, na základě kterého by šlo usoudit, že tato 
jsou zaměřená nikoli na průměrného spotřebitele, ale na jeho „zranitelnou podskupinu“, např. na 
osoby trpící konkrétním onemocněním. Podle žalobkyně žalovaná měla obě obchodní sdělení 
hodnotit nejen jako celek, ale ohledně celkového vyznění a vnímání ze strany průměrného 
spotřebitele měla vzít v úvahu „rozumnou míru pravděpodobnosti“, jak vyplývá i z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 98/2013-88, a dále měla své hodnocení založit na věcně 
konzistentní a přesvědčivé argumentaci opřené o konkrétní skutečnosti či důkazy a neměla k 
adresátům obchodních sdělení přistupovat přehnaně paternalisticky.  

 

III. 
Posouzení žaloby 

29 Dne 27. 1. 2022 se ve věci konalo jednání před soudem, při kterém žalobkyně i žalovaná setrvaly 
na své argumentaci z písemných podání.   

30 Městský soud v Praze na základě žaloby v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 2 
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „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.). 

31 Při posouzení věci městský soud vycházel zejména z následujících právních předpisů. 

32 Podle ust. § 5d odst. 1 zákona o regulaci reklamy v reklamě na potraviny mohou být uvedena 
výživová nebo zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

33 Podle ust. § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy reklama na potraviny musí splňovat požadavky 
stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích, zejména pokud jde o uvedení 
informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přímo 
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použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, 
zeměpisných označení a tradičních výrazů. 

34 Podle čl. 7 nařízení č. 1169/2011 

1. informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména: a) pokud jde o charakteristiky 
potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi 
původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání; b) připisováním účinků nebo 
vlastností, které dotčená potravina nemá; c) vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má 
zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné 
charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých 
složek nebo živin; d) vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je 
přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující 
součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou.  

2. Informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.  

3. S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech Unie, které se vztahují na přírodní 
minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině 
připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji 
vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.  

4. Odstavce 1, 2 a 3 se rovněž použijí na a) související reklamu; b) obchodní úpravu potravin, 
jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení. 

35 Podle § 8a odst. 2 písm. j) zákona o regulaci reklamy právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
jako zadavatel dopustí přestupku tím, že zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky 
stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích, 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 
spotřebitelům nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro 
použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů. 

36 Podle § 8a odst. 6 písm. b) zákona o regulaci reklamy za přestupek podle odstavce 2 lze uložit 
pokutu do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), e), h), i) nebo j). 

37 Podle čl. 2 bodu 2.1) nařízení č. 1924/2006 „tvrzením“ se rozumí jakékoli sdělení nebo 
znázornění, které není podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních 
předpisů povinné, včetně obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli 
podobě, které uvádí, naznačuje nebo zprostředkovaně vyjadřuje, že potravina má určité 
vlastnosti. 

38 Podle čl. 2 bodu 2.5) nařízení č. 1924/2006 „zdravotním tvrzením“ se rozumí každé tvrzení, 
které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, 
potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.  

39 Podle čl. 2 bodu 6 nařízení č. 1924/2006 „tvrzením o snížení rizika onemocnění“ se rozumí 
každé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité 
kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích složek významně snižuje riziko vzniku 
určitého lidského onemocnění. 

40 Podle čl. 10 bodu 3 nařízení č. 1924/2006 odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny 
nebo potraviny na celkové dobré zdraví a duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, 
pokud je doplněn zvláštním zdravotním tvrzením, které je uvedeno v seznamech podle článku 13 
nebo 14. 

41 Podle přílohy k nařízení č. 1924/2006, nazvané „Výživová tvrzení a podmínky, které se na ně 
vztahují“, tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vitaminů nebo minerálních látek, a 
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jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, 
obsahuje-li produkt alespoň dvojnásobek hodnoty „zdroje (NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ) 
nebo (NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK)“. 

42 Podle dokumentu Permitted nutrition claims and their conditions of use, který je seznamem 
zdravotních tvrzení a podmínek jejich užití dle nařízení č. 1924/2006 (dále „Seznam“, dostupný 
na https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search) 
je pro vitamín C schváleno zdravotní tvrzení „přispívá k normální funkci imunitního systému 
(„Vitamin C contributes to the normal function of the immune system“ – str. 73 Seznamu), 
přičemž uvedené lze použít pouze v případě potraviny, která obsahuje zdroj vitamínu C tak, jak je 
uvedeno v příloze k nařízení č. 1924/2006 Sb. 

43 Podle Seznamu je pak pro vitamín D schváleno stejné zdravotní tvrzení, tj. „přispívá k normální 
funkci imunitního systému“ („Vitamin D contributes to the normal function of the immune 
system“ – str. 77 Seznamu), přičemž uvedené lze použít pouze v případě potraviny, která 
obsahuje zdroj vitamínu D tak, jak je uvedeno v příloze k nařízení č. 1924/2006 Sb. 

44 Dále je podle Seznamu pro vitamín D schváleno zdravotní tvrzení „přispívá k normální funkci 
imunitního systému u dětí“ („Vitamin D contributes to the normal function of the immune 
system in children.“ – str. 103 Seznamu), přičemž uvedené lze použít pouze v případě potraviny, 
která obsahuje zdroj vitamínu D tak, jak je uvedeno v příloze k nařízení č. 1924/2006 Sb. 

45 Podle Vodítek k problematice zdravotních a výživových tvrzení zveřejněných Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí, Posouzení slovní flexibility zdravotních tvrzení (dostupné na 
https://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx) 
zdravotní tvrzení nemusí být použito doslovně tak, jak bylo schváleno, je povolena určitá 
flexibilita formulace schváleného tvrzení. Je však třeba, aby upravená formulace zdravotního 
tvrzení vyjadřovala stejný vztah mezi kategorií potravin, potravinou či některou z jejích složek a 
zdravím. 

46 Obecné zásady jsou v odkazovaných Vodítkách vymezeny takto: 1. Upravené zdravotní tvrzení 
musí mít stejný význam jako tvrzení schválené. 2. Upravené zdravotní tvrzení musí 
být srozumitelné pro průměrného spotřebitele. 3. Posuzování je třeba provádět případ od případu 
s ohledem na kontext a celkovou prezentaci zdravotního tvrzení. 

47 Dále je v odkazovaných Vodítkách mimo jiné uvedeno, že „Slovo „normální“ se doporučuje 
v textu zachovat, za jistých okolností však lze vypustit či nahradit vhodně volenými slovy, 
například zdravý, správný, dobrý. Alternativní slovo by nemělo naznačovat potenciální zlepšení 
stavu, například zdravější, lepší, silnější.“ Pro ilustraci je uveden příklad povoleného tvrzení: „X 
pomáhá uchovat vaše srdce zdravé“, „X přispívá ke správné činnosti srdce“, a příklad nepovoleného tvrzení: 
„díky X bude vaše srdce zdravější“. 

48 O podané žalobě Městský soud v Praze uvážil takto. 

49 Nejprve se soud zabýval vznesenou námitkou nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, kdy 
žalobkyně spatřuje nepřezkoumatelnost v nedostatečném odůvodnění, respektive shledává 
pochybení v rámci utváření skutkových závěrů žalovanou. 

50 Soud k této námitce předesílá, že zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je 
vyhrazeno závažným vadám správních rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro 
nesrozumitelnost skutečně nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat. Nepřezkoumatelnost 
pro nedostatek důvodů musí být vykládána ve svém skutečném smyslu, tj. jako nemožnost 
přezkoumat určité rozhodnutí pro nemožnost zjistit v něm jeho obsah nebo důvody, pro které 
bylo vydáno (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, 
č.j. 7 Afs 212/2006-76). Na odůvodnění rozhodnutí správních orgánů tak nelze klást 
nepřiměřeně vysoké požadavky. Není přípustné institut nepřezkoumatelnosti rozšiřovat a 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/nutrition-claims_en
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
https://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx
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vztáhnout jej i na případy, kdy se například správní orgán podstatou námitky účastníka řízení 
řádně zabývá a vysvětlí, proč nepovažuje argumentaci účastníka správnou, byť výslovně v 
odůvodnění rozhodnutí nereaguje na všechny myslitelné aspekty vznesené námitky a dopustí se 
dílčího nedostatku odůvodnění (viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 
2013, č.j. 1 Afs 92/2012-45, bod 28).   

51 Nepřezkoumatelnost ve výše uvedeném smyslu městský soud u napadeného rozhodnutí 
neshledal. Městský soud konstatuje, že žalovaná v napadeném rozhodnutí odpovídajícím 
způsobem předestřela své úvahy a pečlivě vysvětlila, proč dospěla k vyřčeným závěrům o 
porušení právní povinnosti žalobkyní. Žalovaná konkrétně uváděla, jaké důkazy prováděla, jak je 
hodnotila, jaká skutková zjištění z nich vyvodila, vypořádala se též se všemi podstatnými 
námitkami vznesenými ve správním řízení. Závěry žalované jsou dle přesvědčení soudu 
jednoznačné a nevzbuzují jakékoli pochybnosti nad tím, jakými úvahami byla žalovaná ve svém 
rozhodování vedena, když zejména akcentovala, že je nezbytné věnovat pozornost komplexně 
celým obchodním sdělením jako komunikátům, tedy jejich obrazové a verbální složce, přičemž 
výsledné působení obou obchodních sdělení v napadeném rozhodnutí detailně popsala a je 
nepochybné, že při tom vycházela z relevantních skutkových zjištění. Lze připustit, že žalovaná 
výslovně v napadeném rozhodnutí nezmínila potřebu interpretovat dotčená obchodní sdělení 
z pohledu tzv. průměrného spotřebitele, to však na druhou stranu neznamená, že žalovaná při 
svém hodnocení takto (mlčky) nepostupovala, když z napadeného rozhodnutí nevyplývá 
interpretace opačná, tedy z pohledu specifických skupin spotřebitelů či spotřebitelů v okrajových 
(extrémních) polohách. Městský soud na tomto místě ještě zdůrazňuje, že odlišný pohled 
žalobkyně na vypořádání jejích námitek ještě a priori neznamená, že se správní orgán takovou 
námitkou dostatečným způsobem nezabýval a argumenty žalobkyně nevypořádal. Soud tedy 
neshledal námitku nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí důvodnou. 

52 K druhému okruhu žalobních námitek Městský soud v Praze uvádí následující. 

53 Městský soud v Praze předesílá, že je třeba zásadně odlišovat (zakázané) tvrzení o vlastnostech 
umožňujících zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit na jedné straně, dle čl. 7 
odst. 3 nařízení č. 1169/2011, a zdravotní tvrzení ve smyslu nařízení č. 1924/2006, včetně tvrzení 
o snižování rizika onemocnění, která jsou za určitých podmínek přípustná, na straně druhé. Čl. 13 
nařízení č. 1924/2006 upřesňuje pravidla pro užívání zdravotních tvrzení jiných než tvrzení 
odkazujících na snížení rizika onemocnění a na rozvoj a zdraví dětí. Čl. 14 naproti tomu upravuje 
pravidla pro užívání tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví 
dětí. Nařízení č. 1924/2006 tedy upravuje dvě vzájemně se nepřekrývající kategorie zdravotních 
tvrzení – tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí (čl. 14) a 
zdravotní tvrzení jiná (čl. 13). Nespadá-li zdravotní tvrzení pod čl. 14, je regulováno čl. 13. 
(Srovnej: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013 č.j. 7 As 91/2013-39.) 

54 Městský soud v Praze se seznámil s obsahem obou obchodních sdělení, jejichž záznam je 
obsažen ve správním spisu žalované.  

55 Obchodní sdělení č. 1 je prezentováno obrazem, na němž je postupně znázorněna barevná 
nádobka s přípravkem Vibovit Imunity a animovaná kulatá fialová postava s deštníkem, 
představující předmětný přípravek. Následuje obraz špatného počasí (bouřky), postava se zamyslí 
a v následujícím (rovněž animovaném) spotu deštníkem chrání chlapce, který je zdravý a 
spokojený a v dešti a bouřce skáče přes potok. Počasí se poté mění ve větrné, chlapec se setká 
s modrými postavami, zřejmě viry, fialová postava se v tom okamžiku kolem chlapce roztočí do 
fialového víru, kdy součástí víru je fialový nápis „IMUNITA“. Roztočený vír odmrští modré 
postavy pryč. Následuje hraná část obchodního sdělení, kde si chlapec bere od matky jeden 
bonbón přípravku a běží od ní mimo záběr kamery, přičemž oba jsou rozesmátí. Poslední záběr 
je opět na barevnou nádobku s přípravkem. Obchodní sdělení č. 1 obsahuje mluvené slovo 
tohoto znění: „Novinka – Vibovit Imunity. S vysokým obsahem vitamínu D a C pro zdravou imunitu dětí – 
nejen v období chřipek a nachlazení. S vynikající chutí černého bezu. Vibovit – zdraví, které baví. Novinku 
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Vibovit Imunity koupíte ve vaší lékárně.“ Obchodní sdělení č. 1 postupně zobrazuje tento text: 
„Novinka – doplněk stravy Vibovit Imunity. Doplněk stravy: neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. 
S vysokým obsahem vitamínů D a C. Imunita. Vitamíny D a C podporují správné fungování imunitního 
systému. 100% přírodní barviva a aroma.“   

56 Obchodní sdělení č. 2 je prezentováno obrazem, na němž je nejprve opět znázorněna barevná 
nádobka s přípravkem Vibovit Imunity, tato se zatočí v dešti, v pozadí jsou mračna i spadané listí, 
následně i louže.  Kolem nádobky poté skotačí animovaná kulatá fialová postava s deštníkem 
známá z obchodního sdělení č. 1. Obchodní sdělení č. 2 obsahuje mluvené slovo tohoto znění: 
„Novinka – Vibovit Imunity. S vysokým obsahem vitamínu D a C pro zdravou imunitu dětí – nejen v období 
chřipek a nachlazení. Vibovit – zdraví, které baví.“ Obchodní sdělení č. 2 postupně zobrazuje tento 
text: „Novinka –Vibovit Imunity. Doplněk stravy: neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy. S vysokým 
obsahem vitamínů D a C. Vitamíny D a C podporují správné fungování imunitního systému.“   

57 Uvedená tvrzení obsažená v mluveném slově i psaném textu podle městského soudu nepochybně 
dávají přípravek Vibovit Imunity do souvislosti se zdravím, což vyplývá už jen z jazykového 
výkladu vyjádřené formulace „Vibovit – zdraví…“, kde pomlčku je možné nahradit například 
slovesem „je“, „znamená“ atp. Také pokud jde o mluvené slovo „nejen v období chřipek a 
nachlazení“, je souvislost se zdravím zjevná, neboť v mluveném slovu jsou zmíněny nemoci a 
zdraví je laicky řečeno stav, kdy není nemoc přítomna. Jedná se tedy o zdravotní tvrzení ve 
smyslu čl. 2 bodu 2.5. nařízení č. 1924/2006. Zveřejnit takové tvrzení nařízení č. 1924/2006 
připouští pouze tehdy, je-li doplněno a zvláštní zdravotní tvrzení uvedené v Seznamu. 

58 V posuzované věci jsou zdravotní tvrzení doplněna tvrzením týkajícím se vitamínů D a C, kde je 
uváděno, že tyto slouží pro zdravou imunitu dětí a že podporují správné fungování imunitního 
systému. Zvolené formulace podle soudu plně vyhovují Seznamu a v něm schváleným zvláštním 
zdravotním tvrzením, že vitamíny D a C přispívají k normální funkci imunitního systému, resp. 
pro vitamín D i u dětí.  Zvolené formulace rovněž odpovídají Vodítkům k problematice 
zdravotních a výživových tvrzení, která připouští možnost nahradit slovo „normální“ slovem 
„zdravý“. Také sloveso „podporují“ (…správné fungování) zcela vyhovuje požadavkům Seznamu 
i Vodítek, kde jsou doporučena slovesa „přispívá“ či „pomáhá“. Uvedenou skupinu sloves soud 
považuje za významově obdobná a zaměnitelná.  

59 Soud má tedy za to, že obě obchodní sdělení jsou povolenými zdravotními tvrzeními ve smyslu 
nařízení č. 1924/2006, neboť z nich vyplývá souvislost mezi propagovaným přípravkem a 
zdravím, a zároveň obsahují zvláštní zdravotní tvrzení souladné se Seznamem zdravotních tvrzení 
a podmínek jejich užití dle nařízení č. 1924/2006. K tomu lze odkázat například výklad v 
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2020 č.j. 5 As 219/2019 – 49, kde Nejvyšší 
správní soud hodnotil tam posuzovaná tvrzení jako zdravotní takto: „Funkčními zdravotními 
tvrzeními mohou být jen taková tvrzení, která se vztahují k udržení normálního tělesného nebo duševního stavu 
člověka (např. „udržuje zdravou pokožku“, „pomáhá udržovat srdce zdravé“ nebo „přispívá k normálnímu růstu 
vlasů“). 

60 Dále Městský soud v Praze posuzoval, zda mluvené slovo a psaný text v obou obchodních 
sděleních, při doplnění obrazovým sdělením, vyvolávají dojem o preventivním léčebném účinku 
přípravku Vibovit Imunity. Zaměřil se přitom především na formulace „vibovit – zdraví“ a 
„nejen v období chřipek a nachlazení“, které jako problematické označila žalovaná v napadeném 
rozhodnutí. Městský soud hodnotil, zda lze sdělení jako celek již považovat za tvrzení léčebné, 
tudíž zda se jedná o porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1169/2011 a tím o porušení ust. § 5d odst. 2 
zákona o regulaci reklamy. Právě jako na celek je totiž třeba na obchodní sdělení nahlížet, aby 
bylo možné řádně posoudit jeho výsledný dojem. 

61 Před takovým posouzením městský soud považuje za potřebné uvést, že interpretací ust. § 5d 
odst. 2 písm. d) zákona o regulaci reklamy se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 
25. 9. 2008, č.j. 7 As 48/2008-72, č. 1772/2009 Sb. NSS, ve věci Varixinal. V tomto rozsudku 
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Nejvyšší správní soud uvedl, že „si je vědom náročnosti, kterou zákon o regulaci reklamy v oblasti ochrany 
spotřebitele klade na zadavatele reklamy na doplňky stravy, ovšem za daných zákonem stanovených pravidel je 
nezbytné zdůraznit ochranu spotřebitele jako subjektu, jemuž jsou mnohá reklamní sdělení adresována především 
za účelem zvýšení prodeje výrobku, a nikoliv za účelem zlepšení zdravotního stavu či fyzické kondice adresátů. 
Proto nelze přijmout argumentaci účastníka řízení, že sdělované informace jsou pravdivé. Doplněk stravy je v 
souladu s platnou právní úpravou potravinou, a proto nelze akceptovat reklamní sdělení, které tuto potravinu 
způsobem prezentace a charakteristikou přiblíží léčivům, až dokonce vyvolá dojem, že v podstatě jedná o léčivo. 
Zadavatel reklamy je samozřejmě oprávněn uvádět pravdivé informace ohledně vlastností nabízeného doplňku 
stravy, avšak je zároveň především povinen spotřebitele zřetelně a jasně informovat o tom, že jde pouze o doplněk 
stravy a nikoliv o léčivo, které by v případě onemocnění mělo léčivý účinek. Tuto podmínku účastník řízení 
nesplnil, neboť spotřebitele dostatečně neinformoval, že o léčivo nejde. Sotva postřehnutelný a velmi krátce 
prezentovaný nápis v pravé dolní části obrazovky „doplněk stravy“ nelze považovat za daných okolností za 
dostačující.“  

62 Tento právní názor Nejvyšší správní soud potvrdil a dále rozvinul v rozsudku ze dne 23. 9. 2009, 
č.j. 1 As 49/2009-45, ve věci Lipovitan. Zde se uvádí: „Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu 
podle ustanovení § 5d odst. 1 písm. d) zákona o regulaci reklamy není rozhodné, zda byly v reklamě na doplněk 
stravy uváděny pravdivé informace o účincích užívání prezentovaného přípravku, ale zda kombinace obsahu 
reklamního sdělení a jejího grafického zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy dojem, že prezentovaný 
doplněk stravy je lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit nebo jim předcházet. Nejvyšší správní soud 
proto dospěl ve shora jmenovaném rozhodnutí k závěru, že pro naplnění skutkové podstaty je dostačující, pokud je 
na takové schopnosti přípravku obsahem reklamního sdělení pouze odkazováno. V návaznosti na výše uvedené se 
Nejvyšší správní soud v nyní projednávané věci zabýval tím, zda kombinace obsahu reklamního sdělení a jeho 
grafického zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy dojem, že prezentovaný doplněk stravy Lipovitan je 
lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit nebo jim předcházet (…)“. 

63 Městský soud při hodnocení dotčených obchodních tvrzení vycházel z vodítek výše citované 
judikatury. Ve shodě s ní vyhodnocoval, zda obsahem obou obchodních sdělení, která je třeba 
chápat jako celkové vyznění reklamy v celém kontextu slovní, grafické a zvukové složky reklamy, 
je výpověď o léčivých vlastnostech doplňku stravy. Městský soud tedy nevycházel pouze z 
explicitního reklamního vzkazu, který v reklamě zazní (tj. to co je v reklamě skutečně řečeno či 
napsáno), nýbrž z toho, jak průměrný spotřebitel reklamní sdělení v jeho celku pochopí. Z výše 
citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu (ve věcech Varixinal a Lipovitan) lze totiž 
dovodit, že zakázaná z důvodu zaměnitelnosti s léčebnými vlastnostmi mohou být i tvrzení sama 
o sobě izolovaně posuzováno pravdivá. (Srovnej: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
17. 1. 2014 č.j. 4 As 98/2013-88.) 

64 Městský soud v Praze tedy hodnotil jako celek především obsah mluveného slova, psaného textu, 
obrazového ztvárnění (zde se soud zaměřil na prezentaci osob v obchodních sděleních 
vystupujících a jejich příběh), zohlednil i jednotlivé dílčí složky grafického znázornění (počasí, 
viry atd.)  Městský soud přitom dospěl k odlišnému závěru než přijatého žalovanou, tedy má za 
to, že posuzovaná obchodní sdělení, ve svém celkovém vyznění, léčebné účinky přípravku 
nedemonstrují.  

65 Žalovaná v napadeném rozhodnutí vyzdvihuje explicitní vyjádření onemocnění chřipky a 
nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu.  

66 Soud připouští, že symboly podzimu (listy, mračna, kaluže) a špatného počasí (bouřka, déšť) jsou 
z hlediska možnosti onemocnění vnímány jako rizikové vlivy, a že dojem navozený jejich 
vizualizací je v posuzovaném obchodním sdělení posílen mluveným slovem zmiňujícím chřipku a 
nachlazení. Městský soud však v tom, že posuzované obchodní sdělení hovoří o nemocech, které 
hrozí během podzimu, nespatřuje bez dalšího analogii se sdělením, že předmětný přípravek má 
léčebné účinky a je přípravkem schopným těmto onemocněním zabránit; a že má tedy léčebné 
účinky.  Městský soud přihlédl k tomu, že hlavní dětská postava příběhu je zdravá po celou dobu, 
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není léčena, ošetřována atp., přípravek tedy pouze udržuje, nikoli vylepšuje její zdravotní stav, 
dále k tomu, že Vibovit dle vizualizace obchodního sdělení chrání dítě před špatným počasím, 
nikoli přímo před nemocí. Ohrožují-li dítě v příběhu viry, pak je třeba zohlednit, že ochranný vír 
nese nápis IMUNITA, vír tedy představuje imunitu (shodně interpretuje i žalovaná na str. 3 
napadeného rozhodnutí: „Následuje vyobrazení ochranného štítu (víru), který je ztvárněním účinku 
imunity.“). Nápis IMUNITA je zřetelný i pro průměrně pozorného diváka, a nedá se tedy říct, že 
by sdělení v této části prezentovalo víc, než že před viry chrání zdravá imunita. Ani v kombinaci 
s upozorněním na období chřipek a nachlazení pak uvedené obchodní sdělení nezastírá, že 
propaguje potravinu, a nevyvolává dojem, že by se její vlastnosti posunuly směrem k účinkům 
léčivým. Výklad právních předpisů zakazujících při propagaci potraviny léčebné tvrzení přitom 
nelze činit tak kategoricky, aby bylo možné shledat, že všech případech paušálně zakazují zmínit 
riziko onemocnění; formulace upozorňující na riziko nemocí musí být vždy posuzovány 
individuálně, což potvrdila i judikatura Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek NSS ze dne 14. 
7. 2017 č.j. 2 As 5/2017-6; k tomu blíže bod 67 tohoto rozsudku). Městský soud má za to, že 
v tomto konkrétním posuzovaném případě kombinace obsahu obchodního sdělení, jeho 
grafického zpracování a mluveného slova a psaného textu prezentuje zdravotní tvrzení a není 
způsobilá vzbuzovat ve spotřebitelích dojem, že přípravek má vlastnosti schopné zabránit 
onemocnění chřipkou či nachlazením.   

67 Hranice mezi tím, zda jde ještě o reklamní sdělení, jehož smyslem je spotřebiteli sdělit, že 
přípravek má jen příznivý vliv na činnost imunitního systému, nebo zda již jde podsouvání 
informace o údajné schopnosti léčení nemoci či předcházení jejímu vzniku, je tenká. Dostatečné 
vodítko k určení této hranice poskytl Nevyšší správní soud v rozsudku ze dne 14. 7. 2017 č.j. 2 
As 5/2017-62, kde tento soud určitým způsobem ozřejmil obsah pojmu „léčebné tvrzení“. Tam 
posuzovaný reklamní spot obsahoval následující tvrzení: „Allivictus tinktura z pravého českého česneku 
podporuje imunitní systém, řeší nachlazení, chřipky a infekce, Allivictus, imunita v každé kapce, a Chemoterapii 
jsem se snažil vyvážit něčím čistě přírodním. Věřím, že Allivictus mi posiluje můj oslabený imunitní systém.“ 
Nejvyšší správní soud v daném případě posoudil tvrzení vztahující se k přípravku z česneku jako 
nezpůsobilá vyvolat v spotřebiteli dojem, že se jedná o léčivý přípravek, a to i přesto, že jedno 
z posuzovaných tvrzení se týkalo posílení imunitního systému při chemoterapii, či, podobně jako 
v posuzovaném případě, při chřipce a nachlazení. Podle názoru městského soudu odkazovaný 
rozsudek Nejvyššího správního soudu poskytl určité kvalifikační kritérium, jak dalece může 
obchodní sdělení působit jednak na průměrného, jednak na zvlášť zranitelného spotřebitele, a to i 
přes skutečnost, že odkazovaný rozsudek se vztahuje k předchozí právní úpravě ust. § 5d odst. 2 
písm. d) zákona o regulaci reklamy, kdy zákon přihlížel k způsobilosti uvést spotřebitele v omyl. 
Nejvyšší správní soud zaujal jasné stanovisko, že formulace „nachlazení“, „chřipka“, „infekce“ 
atp. v obchodních sděleních nemusí bez dalšího znamenat, že propagovaná potravina má léčebné 
vlastnosti. Proto i v posuzovaném případě městský soud nepřisvědčil tomu, že by formulace o 
chřipce a nachlazení spolu s obrazovým ztvárněním podzimu byly rozhodujícími kritérii pro 
posouzení obchodního sdělení jako léčebného tvrzení, a hodnotil obchodní sdělení jako celek, 
kdy dle jeho názoru celkový dojem klade důraz na udržení stávajícího zdraví prostřednictvím 
zdravé imunity, což je tvrzení povolené. 

68 Nejvyšší správní soud v odkazovaném rozsudku ze dne 14. 7. 2017 č.j. 2 As 5/2017-62 
konstatoval: „Jak již bylo uvedeno, na prodejce doplňků stravy jsou při jejich propagaci kladeny zvýšené nároky 
plynoucí z ochrany spotřebitele. V případě zvlášť zranitelných skupin spotřebitelů, tedy spotřebitelů trpících nebo 
ohrožených nějakou chorobou, je nutné velmi pečlivě zvažovat, zda reklama v nich nemůže vyvolat mylný dojem, že 
propagovaný doplněk stravy může působit jako léčivo. Oproti běžnému průměrnému spotřebiteli je u zvlášť 
zranitelných skupin spotřebitelů nutné dbát zvýšené ochrany, neboť tito spotřebitelé mohou být negativně 
ovlivňováni strachem ze své nemoci a přáním ji za každou cenu překonat, a tak mohou být snadněji ovlivnitelní 
reklamou a její obsah si vykládat například tak, že v nich může propagovaný doplněk stravy vzbuzovat přehnané 
naděje či očekávání. Takto vysoce nastavený standard ochrany spotřebitele však nemůže zcela vylučovat reklamu 
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na doplňky stravy. Ani zvlášť zranitelný spotřebitel nemůže požívat absolutní ochrany; nelze na něho nahlížet 
jako na nesoudného či nesvéprávného člověka, jehož je zapotřebí chránit jako malé dítě . V těchto případech musí 
být reklama posuzována jako celek. Musí být váženo její celkové působení skládající se zpravidla zejména z 
grafického ztvárnění reklamy, názvu přípravku, okruhu osob v reklamě vystupujících a toho, jakým sdělením 
přípravek propagují. Tento celkový dojem pak musí být předmětem hodnocení, jak dalece může reklama působit 
jednak na průměrného, jednak na zvlášť zranitelného spotřebitele.“  

69 K tomu je třeba uvést, že žalovaná správně vzala v potaz, že prostředky na zlepšení zdravotního 
stavu a předcházení nemoci jsou obecně vnímány spotřebiteli citlivě, když nemocní lidé jsou v 
pozici zranitelných spotřebitelů a v obdobné pozici jsou rovněž matky strachující se o zdraví dětí. 
Přesto však městský soud, s přihlédnutím k závěrům Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze 
dne 14. 7. 2017 č.j. 2 As 5/2017-62, neshledal, že je zde důvod posuzovat předmětná obchodní 
sdělení jako sdělení přisuzující potravině léčebné účinky. 

70 Nemocní lidé nebyli uvedeným obchodním sdělením podle názoru soudu nijak mateni, už jen 
proto, že obchodní sdělení necílí na osoby stižené zdravotními problémy. Adresáty obchodního 
sdělení jsou zjevně rodiče, primárně matky dětí, lze připustit, že někteří rodiče mohou být 
snadněji ovlivnitelní v otázce zdraví svých dětí a všichni rodiče tak nemusí být zcela imunní vůči 
reklamním sdělením tohoto typu, přesto však je soud přesvědčen, že průměrný rodič (průměrná 
matka, člen/ka dané zranitelné skupiny spotřebitelů) je bez problémů schopen kriticky zhodnotit 
obsah předmětného obchodního sdělení a přiměřeně jej posoudit tak, že tento nedává přípravku 
Vibovit Imunity vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit. 
Prvky obchodního sdělení, které dle žalované podporují celkový dojem, že je předkládáno 
léčebné tvrzení, totiž dle soudu v tomto konkrétním případě v kontextu celého obchodního 
sdělení o léčebných účincích přípravku ničeho nevypovídají. Ač je tedy obecně vhodné zajistit 
přiměřenou ochranu určitých zranitelných skupin spotřebitelů posuzováním dané praktiky z 
pohledu průměrného člena této skupiny, městský soud se domnívá, že v tomto konkrétním 
případě by taková ochrana vybočila z rámce čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1169/2011. 

71 Městský soud v Praze tak uzavírá, že skutková podstata přestupku spočívající v tom, že se 
předmětnému přípravku přisuzují účinky prevence nebo léčby lidských nemocí, v posuzovaném 
případě nebyla naplněna.  

 

 

IV. 

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení 

72 Městský soud z výše uvedených důvodů shledal žalobu důvodnou, proto napadené rozhodnutí 
podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil pro vady řízení (nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů) a 
věc vrátil žalované k dalšímu řízení. 

73 Žalobkyně měla ve věci plný úspěch. Městský soud jí proto přiznal náhradu důvodně 
vynaložených nákladů soudního řízení. Výše nákladů řízení o žalobě se sestává ze zaplaceného 
soudního poplatku ve výši 4.000 Kč (položka 18 bod 2, položka 20 sazebníku poplatků k zákonu 
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) a z tří úkonů právní služby (převzetí a příprava 
zastoupení, žaloba, účast na jednání před soudem) ve výši 3.100 Kč za úkon dle ust. § 11 odst. 1 
písm. a) a d) na základě ust. § 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s ust. § 7 bod 5 vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Dále k nákladům řízení patří i tři režijní paušály ve 
výši 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Jelikož zástupce žalobkyně doložil, že je 
plátcem DPH, zvyšují se náklady řízení za zastoupení ve smyslu ust. § 57 odst. 2 s. ř. s. o 21 %, tj. 
o 2.142 Kč. 
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74 Soud nepřiznal náhradu nákladů řízení za repliku žalobkyně k vyjádření žalované, protože 
v tomto podání žalobkyně prakticky jen zopakovala argumenty uvedené v žalobě, a nejednalo se 
tak o vynaložení prostředků k důvodnému uplatňování jejího práva. 

 

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. 

 

Praha dne 27. ledna 2022 

 

 

 

 

 

JUDr. Ladislav Hejtmánek v. r. 

Předseda senátu 
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