
1. Přehled uložených sankcí  
a. TV 

Biopol GN s.r.o.  - Barny´s Kolostrum/11.11.2012/12:44:08/Prima family - 
teleshopping – deklarované léčebné účinky – 250 000,-Kč 

Interpharma Praha, a.s. - Regrapex-R/22.10.2012/16:00/ČT1/Ochrana zdraví - 
deklarované léčebné účinky – 50 000,- 

SVUS Pharma, a.s. Preventan/označení sponzora//Prima family/17.11.2012/20:19:26 
- deklarované léčebné účinky -15 000,- Kč – vzešlo z podnětu 

GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. GS Condro 
Forte/reklama/Nova/2.10.2012/9:22:40/ deklarované léčebné účinky - 400 000,- Kč – 
vzešlo z podnětu 

TEREZIA COMPANY s.r.o. Rakytníkový olej/29.4.2012/11:58:45/Prima family - 
označení sponzora/absence textu doplněk stravy – 5000,- Kč 

Allivictus s.r.o. Allivictus/teleshopping/12.11.2011/2:33:26/televize Prima - 
deklarované léčebné účinky - 1 800 000,-Kč 

DACOM Pharma s.r.o. Colafit/teleshopping/Nova/2.10.2011/19:10 - deklarované 
léčebné účinky - 100 000,-Kč – vzešlo z podnětu 

OMEGA PHARMA a.s. multiIMUN AKUT/15.1.2012/TV Barrandov - deklarované 
léčebné účinky - 800 000,-Kč– vzešlo z podnětu 

WALMARK, a.s Proenzi 3+/Tipy Ptáka Loskutáka/Nova/30.10.2011/18:15 - 
deklarované léčebné účinky - 1 100 000,- Kč – vzešlo z podnětu 

Dr. Popov - Psyllium a Psyllicolum /smyčka 2.-4.9.2011/32:21/ZKTV – zřetelnost 
textu doplněk stravy -10 000Kč 

SowuloPerth s. r. o. Smoklin/mut 2/7.2.2011/07:38:40/Nova - deklarované léčebné 
účinky 200 000,-Kč – vzešlo z podnětu (již v roce 2011 – sankce uložena v roce 
2012) 

 

b. Rozhlas  

COUNTRY RADIO/28.11.2011/7:40/lék Švédské kapky/zadání reklamy_ 20 000 Kč -
§ 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. 

PERFEKTRA/1.3.2012/6:55:57 h,9:55:04,12:55:54/ FREKVENCE 1/zpracování_§ 5d 
odst. 2 písm. d_pokuta 50 000 Kč 

Hitrádio FM Plus/doplněk stravy STIMOL/v reklamě chybí text "doplněk 
stravy"_POKUTA 35 000,- Kč 
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2. Počet podnětů řešených u léků s počtem správních řízení 
V případě léčiv obdržela Rada sedm podnětů.  Na základě podnětu nebylo 
zahájeno žádné správní řízení. 
 

3. Počet podnětů u doplňků stravy 
V případě doplňků stravy  obdržela Rada deset podnětů.  Na základě podnětů 
bylo v období 2012- 13 zahájeno šest správních řízení. 
 
 

4. Počet podnětů u kosmetiky 
V případě kosmetických přípravků byly Radě doručeny dva podněty. Na 
základě těchto podnětů nebylo zahájeno žádné správní řízení. 
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