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Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace evidované pod č. j. RRTV/6199/2018-vra, ze dne 
9. 2. 2018 sdělujeme následující: 
 
 Vámi požadované informace:  

 
• Rozhodnutí, kterým Rada zastavila řízení o přestupku s obviněným zadavatelem 

obchodního sdělení s motivem StopKašel, odvysílaným dne 1.1. 2017 od 9:34:54 hodin 
na programu Prima, společností Simply You Pharmaceutícals a.s., IČ: 25385381, 
Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedené pro možné porušení § 5d odst. 1 
zákona č. 40/1995 Sb., v kontextu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1924/2006, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému 
prokázáno,  

 
• Rozhodnutí, kterým Rada uložila zadavateli reklamy, SWISS PHARMACEUTICAL 

INVESTMENT LLC, pokutu ve výši 600 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 5d 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebojí vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustil odvysíláním 
reklamy s motivem Enzycol DNA dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin na 
programu Televize Barrandov,  

 

nelze poskytnout, neboť neexistují. Důvodem této okolnosti je, že Vámi požadované informace - 
rozhodnutí, respektive usnesení o zastavení, nebyly dosud vypraveny a doručeny. 
 
S ohledem na tuto skutečnost je možno v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 106/1999 Sb. 
žádost odložit a vyzvat žadatele k opětovnému požádání. Tento postup však shledáváme jako 
nadbytečný a zatěžující žadatele, a máme za to, že v daném případě postačí sdělení, že 
informace budou obratem poskytnuty, přičemž v případě žádosti o rozhodnutí o uložení pokuty 
sdělujeme, že rozhodnutí o pokutě je vyvěšováno pod tímto odkazem - 
https://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-ostatni.htm a i v tomto případě 
bude zveřejněno. 
 
Usnesení o zastavení správního řízení nejsou zveřejňována, s ohledem na tuto skutečnost bude 
žadateli doručeno požadované usnesení po jeho vypravení a doručení účastníkovi řízení. 
 

S pozdravem  
 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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