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ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad na 
základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 6. února 2018 toto 
usnesení: Rada zastavuje 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 Pharmaceuticals 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. 
 
Odůvodnění: 
 
Rada rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Simply You Pharmaceuticals a.s., 
IČ: 25385381, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., v kontextu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1924/2006., kterým se stanoví, že v reklamě na potraviny mohou být uvedena výživová 
nebo zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie, a to odvysíláním 
reklamy StopKašel dne 1. 1. 2017 od 9:34:54 hodin na programu Prima, neboť je zde odkaz na 
složení, potažmo vlastnost přípravku – „STOPKAŠEL obsahuje: extrakt bazalky ulevuje při kašli 
extrakt eukalyptu podporuje fyziologické funkce dýchacího traktu“, což je možné považovat za 
neschválené zdravotní tvrzení. 
 
Obchodní sdělení bylo odvysíláno 1. 1. 2017 od 9:34:54 hodin na programu Prima. 

 

Simply You Pharmaceuticals a.s., 
Roháčova 188/37,  
13000 Praha 3 



 
Zvuková složka je tvořena zvuky kašle. Doprovázené mužským hlasem se sdělením „Stop!“ 
(zakašlání) „Stopkašel!“ „Stopkašel, sirup doktor Weiss, bylinný sirup při suchém a vlhkém kašli.“  
Součástí obrazové složky je záběr na obal přípravku spolu s lahví přípravku. 
 
Zobrazovaný text: „STOPKAŠEL obsahuje: extrakt bazalky ulevuje při kašli extrakt eukalyptu 
podporuje fyziologické funkce dýchacího traktu“. Vyrobeno v ČR. Doplněk stravy. 
 
V případě přípravku jsou uváděny vlastnosti ovlivňující lidské zdraví, přičemž se vztahují k 
bylinným látkám, které však nemají doposud schválená zdravotní tvrzení dle předmětných 
předpisů EU. 
 
V souladu s § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. se v reklamě mohou používat zdravotní tvrzení 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin 
z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví. V reklamě jsou použita zdravotní tvrzení, která 
dosud nebyla posouzena a uvedena v seznamu schválených tvrzení dle článku 13 odst. 3 
uvedeného nařízení. Jde o tvrzení uvedená v seznamu tzv. „on-hold“.  
 
Tato tvrzení mají až do doby, kdy Evropská komise vydá rozhodnutí o zamítnutí nebo schválení, 
výjimku z ustanovení, že se mohou používat pouze schválená zdravotní tvrzení a uvedená v 
příslušných seznamech.  
 
Rada na základě uvedeného rozhodla o zahájení řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d 
odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., v kontextu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1924/2006., kterým se stanoví, že v reklamě na potraviny mohou být uvedena výživová nebo 
zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie, a to odvysíláním 
reklamy StopKašel dne 1. 1. 2017 od 9:34:54 hodin na programu Prima, neboť je zde odkaz na 
složení, potažmo vlastnost přípravku – „STOPKAŠEL obsahuje: extrakt bazalky ulevuje při kašli 
extrakt eukalyptu podporuje fyziologické funkce dýchacího traktu“, což je možné považovat za 
neschválené zdravotní tvrzení. 
 
Účastník se v rámci řízení vyjádřil, že není zadavatelem uvedeného obchodního sdělení. 
Skutková otázka, tedy zdali došlo k porušení právních předpisů, konkrétně k porušení § 5d odst. 
1 zákona č. 40/1995 Sb., v kontextu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, 
ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy StopKašel dne 1. 1. 2017 od 9:34:54 hodin na 
programu Prima, je tak bezpředmětná. 
 
 
Na základě těchto zjištění rozhodla Rada o vydání usnesení o zastavení předmětného řízení. 
 
 
Poučení: 
Dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
se usnesení o zastavení řízení podle § 86 odstavce 1 písm. d), e), f), i), j), k), m) a n) pouze 
poznamená do spisu, čímž také nabývá právní moci. 
 
Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a 
to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. 
 
Proti tomuto usnesení není dle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. možno podat žalobu. 
 
 



Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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