
 

Dr. Popov s.r.o. 
Plzeňská 857 
34815 Planá 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2012/45/had/Dr. 
Č.j.: had/2011/2012 
Zasedání Rady č. 10 - 2012 / poř.č.: 29 

 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané § 7 odst. 
1 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.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) téhož zákona a dle 
§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), rozhodla dne 23. května 2012 takto: Rada ukládá společnosti Dr. Popov s.r.o., 
Plzeňská 857, 348 15 Planá, IČO: 26324881 pokutu ve výši 10 000,- Kč, neboť zpracováním 
reklamy na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. Popov, která byla zařazena v rámci 
programového bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v období od 2. do 4. září 
2011 na programu ZKTV porušil § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na 
doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk 
stravy", jenž v předmětné reklamě zcela absentoval. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2012045. V 
souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč 
(slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2012045. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2012045.  
 
Odůvodnění: 
 

Rada v rámci analýzy kontinuálního vysílání programu ZKTV z období od 2. do 4. září 2011, 
provozovatele Západočeská kabelová televize s.r.o., předložené Radě na jejím 18. zasedání dne 
8. 10. 2011 shledala, že bylo v rámci sledovaného programového bloku (konkrétně v čase 
0:32:21 hodin sledované stopy) odvysílána reklama na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. 
Popov 

 
Popis:  
Text i komentář – mužský hlas: „Dr. Popov uvádí“ 
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Pohled na balení výrobku, přes ně text „Originální indické Psyllium, a ženský hlas:“Jsem přírodní 
vláknina a jmenuji se Psyllium“ 
Balení výrobku bere do ruky žena a sype z něj prášek do sklenice s vodou. Ženský hlas: 
„Vypadám obyčejně, ale jsem velmi užitečná. Zaručeně každému pomohu při hubnutí, při 
zvýšeném cholesterolu, skvěle vyčistím vaše střeva a zbavím vás zácpy. Vyzkoušejte i mé 
ochucené bratříčky Psyllicolum.“ 
Do obrazu najíždějí další balení výrobků. „Promlouvají“ různými hlasy: „Já jsem pomeranč! 
Citrón! Já meloun!“ 
Ženský hlas: „Zkuste to s námi! Určitě vás mile překvapíme.“ 
Závěr: Pohled na obal, logo Dr. Popov v levém horním rohu a pod ním textová informace: 
„www.drpopov.cz.  K dostání ve všech lékárnách a bylinkářstvích.“ 
Mužský hlas: „Dr. Popov – přítel vašeho zdraví.“ 
 
V textu na obalu výrobku je uvedeno, že se jedná o doplněk stravy. V okamžiku, kdy je krabička 
v záběru (celkem cca 10 sekund) je text na obalu čitelný, včetně informace o tom, že se jedná o 
doplněk stravy. Na obalu je však informací celá řada, malým písmem. Ustanovení § 5d odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb. však požaduje, aby reklama na doplněk stravy obsahovala „zřetelný text 
doplněk stravy“. Dle stanoviska Rady, které je umístěno na stránkách Rady: 
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/Stanovisko_zretelny_text.pdf a 
v kontextu stávající judikatury Nejvyššího správního soudu (např. č. j. 2 As 72/2010 ze dne 19. 9. 
2011), nepostačuje uvedení zákonného textu na obalu produktu, nýbrž je nutno takovýto text 
uvést samostatně. 
 
Účastník se tak dopustil porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na 
doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk 
stravy". 
 

Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., vyžádala, na základě provedené kontinuální analýzy, od provozovatele Západočeská 
kabelová televize s.r.o., se sídlem Ul. 17. listopadu 756/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 
27985563 vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve věci odvysílání obchodního 
sdělení na produkt Psyllium Dr. Popova, které bylo zařazeno v rámci programového bloku 
(32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v období od 2. do 4. září 2011 na programu 
ZKTV. Výzva byla společnost Západočeská kabelová televize s. r. o. doručena 25. 10. 2011. 
Společnost Západočeská kabelová televize s. r. o. na základě této výzvy identifikovala ve svém 
vyjádření ze dne 26. 10. 2011 za zadavatele společnost Dr. Popov s.r.o., IČ: 26324881. 

 

Na základě této skutečnosti rozhodla Rada zahájit správní řízení se společností Dr. Popov s.r.o., 
jakožto zadavatelem, které bylo zahájeno dne 1. 2. 2012 pod sp. zn. 2012/45/had/Dr.  

Účastník se vyjádřil dne 9. 3. 2012, pod č. j. 2982, kdy ve svém vyjádření oznamuje, že se 
nehodlá účastnit dokazování, spot je staršího data a obsah reklamy stanovila firma Dr. Popov s. 
r. o. a z tohoto důvodu se považuje i za zpracovatele spotu. 

Vzhledem k faktu, že účastník sám sebe označil i za zpracovatele reklamy, bylo nutno změnit 
usnesením předsedkyně Rady ze dne 5. 4. 2012 pod č. j. 3888/2012, postavení účastníka ze 
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zadavatele reklamy na zpracovatele, neboť zadavatelem reklamy podle ustanovení § 1 odst. 5 
zákona č. 40/1995 Sb. je právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo 
fyzické osoby reklamu, dle § 1 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., je zpracovatelem reklamy pro účely 
tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo 
fyzickou osobu zpracovala reklamu.  
 
Dokazování v rámci správního řízení bylo provedeno v rámci 7. zasedání dne 13. 3. 2012. 
Ukončení dokazování bylo oznámeno usnesením doručeným účastníkovi dne 5. 4. 2012 pod č. j. 
3888/2012.   
Na toto oznámení účastník nereagoval. 
 
Správní uvážení Rady: 
Vzhledem k okolnosti, že v obchodním sdělení absentuje text „doplněk stravy“, je prokázáno, že 
společnost Dr. Popov s.r.o., Plzeňská 857, 348 15 Planá, IČO: 26324881, zpracováním 
obchodního sdělení na produkty Psyllium a Psyllicolum Dr. Popov, které bylo zařazeno v rámci 
programového bloku (32:21 min.), vysílaného opakovaně ve smyčce v období od 2. do 4. září 
2011 na programu ZKTV, se dopustila porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého 
reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný 
text "doplněk stravy". 
 
Podle ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., může 
Rada uložit zpracovateli reklamy, která je v rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše 
2 000 000,- Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně. 
 
Rada při určení výše pokuty posoudila závažnost jednání jakožto kritérium vyplývající z § 8b 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. Vzhledem k tomu, že při určení výměry pokuty právnické osobě se 
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a 
k okolnostem, za nichž byl spáchán, byla jako relevantní shledána následující kritéria. V daném 
případě se jednalo o jedno konkrétní porušení, které bylo vysíláno v rámci smyčky v období od 
2. do 4. září 2011 na programu ZKTV. Počet repríz (mimo odvysílanou smyčku) nebyl v rámci 
správního řízení zkoumán. Dále pak je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že program ZKTV je 
regionálním programem a dopad na diváka tak nemohl být srovnatelný jako v případě 
celoplošného vysílání. 
Rada dále zohlednila skutečnost, že ze strany účastníka šlo o první porušení zákona č. 40/1995 
Sb. 
Na základě těchto skutečností Rada uložila pokutu ve výši 10 000,- Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že správní řízení vyvolal účastník řízení porušením své právní povinnosti, 
uložila mu Rada v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 
Sb. povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč.  
 
 
Poučení: 
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Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
 
 

V Praze dne: 23.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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