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Na základě žádosti o poskytnutí informace č. j. RRTV/11186/2018-vra ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. sdělujeme následující. 
 
Předmět žádosti: 
Dle ustanovení § 23 odst. 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ustanovení § 2 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – je žádáno poskytnutí následujících 
informací: 
 
1. Jaké nejvyšší jednotlivé sankce uložila RRTV za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, v období let 2016 a 2017 a dosavadního průběhu roku 2018?  
 

2. Jakou nejvyšší jednotlivou sankci doposud uložila RRTV za porušení zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele? Prosím i o uvedení krátkého popisu porušení zákona. 

 
Ad 1) 

Dle zákona ustanovení § 23 odst. 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Rada 
v případech nekalosoutěžních praktik uložila, ve smyslu kritérií vyplývajících ze žádosti o 
poskytnutí informace, následující sankce: 
 
2018 – doposud uloženy dvě sankce (pozn. dva různé subjekty) 

1. JOJ Family/Linka lásky/21.8.2017/od 10:10 hodin/nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč 

Bližší informace dostupné zde: https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/0510b95d-5641-4e44-b1b6-
f0d50d07411a.pdf 

2. JOJ Family/Linka lásky/21.8.2017/od 10:10 hodin - nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč 

Bližší informace dostupné zde: https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/0df482f7-f4a1-4e5e-a27e-
942c14b9251a.pdf 

 



2017 – celkem uloženy tři sankce za nekalosoutěžní praktiky 
 

1. Televize Barrandov/teleshopping Klenot TV/23.8.2016/od 11:12 hodin/šperky s 
"certifikátem" Swarovski - klamavá reklama – 500 000 Kč. 
Bližší informace dostupné zde - https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/40bef693-c8c7-4df6-
b46c-0719bf43e23e.pdf 
 

2. Renumax/teleshopping/10.3.2017/14:59:02/Nova Cinema /akce "1+1 zdarma" - klamavá 
reklama - 50 000 Kč 
Bližší informace dostupné zde – https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/6325b1ad-9592-4505-
b6ed-dde75a14987a.pdf 
 

3. TP Pohoda s.r.o./RELAX/Vědmy radí/27.5.2016/12:17:43 - 14:45:01 hodin - nekalá 
obchodní praktika - 10 000 Kč 
Bližší informace dostupné zde - https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/f03dbdb3-a118-4816-
8827-f5112db4a84b.pdf 

 
2016 – celkem uloženo osm sankcí – nejvyšší sankce jsou následující: 
 

1. Barrandov Televizní Studio a.s./KINO BARRANDOV/Linka lásky/18.1.2016/od 13:05 hodin 
- nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč  
Bližší informace dostupné zde - https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/08b471bf-fb9f-4cb7-
81ab-b8a409a79c5a.pdf 
 

2. TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./KINO BARRANDOV/Linka 
lásky/18.1.2016/od 13:05 hodin - nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč  
Bližší informace dostupné zde - https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201608246294.pdf 

 
3. TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./KINO BARRANDOV/Linka lásky/5.2.2016/od 

13:01 hodin - nekalá obchodní praktika - 200 000 Kč 
Bližší informace dostupné zde - https://www.rrtv.cz/files/Pokuty/201608246293.pdf 

 
K uvedenému sdělujeme, že přehled všech uložených sankcí je dostupný pod tímto odkazem: 
https://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm 
 

Ad 2) 

Rada na svém 5. zasedání konaném 11. března 2008 uložila společnosti PHARMA NORD PRAHA 
s. r. o. jakožto zadavateli reklamy na přípravek Bioaktivní C.L.A. 1000 Booster  (mutace 5), vysílané 
premiérově dne 25. prosince 2006 v 19:36:03 hodin na programu ČT1, do 30. ledna 2007 
reprízováné 73x na programech ČT1 a Prima televize v  různých vysílacích časech, pokutu  ve výši  
3 000 000,-  Kč pro porušení  § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. (účinného v době 
odvysílání). 



Předmětem řízení byla reklama na přípravek na hubnutí, která deklarovala snadné a rychlé 
zhubnutí, aniž by bylo možné tento účinek ověřit. 

Společnost PHARMA NORD PRAHA s. r. o. podala proti rozhodnutí Rady o udělení sankce žalobu 
k Městskému osudu v Praze, který rozhodnutí Rady zrušil rozsudkem č.j. 7 Ca 114/2008 ze dne 
11. května 2009. 

Rada podala proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně, který kasační stížnost shledal jako nedůvodnou, a proto ji podle § 110 odst. 1 s. ř. 
s. zamítl rozsudkem 1 As 80/2009 – 102 ze dne 22. prosince 2009.  

Rada na základě tohoto rozsudku rozhodla na svém 5. zasedání konaném 2. 3. 2010 ve věci vydat 
nové rozhodnutí, kterým zastavila správní řízení vedené se společností PHARMA NORD PRAHA, 
s. r. o., pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., k němuž mělo dojít zadáním 
reklamy na doplněk stravy Bioaktivní C. L. A 1000 Booster vysílané premiérově 25. prosince 2006 
v 19:36:03 hod. na programu ČT1 a do 30. 1. 2007 reprízované 73krát na programech ČT1 a Prima 
televize, neboť nebylo prokázáno porušení zákona, čímž odpadl důvod řízení. 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 




