
 

 
 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) vydává v rámci své kompetence dané § 7 odst. 
1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů a v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto 
 

R O Z H O D N U T Í : 
 
Rada ukládá účastníku řízení, společnosti RTV Cheb, k. s., IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 10/42, 350 
02 Cheb, pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), neboť zpracováním reklamy 
na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 
11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary), se dopustil porušení § 5d 
odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat 
zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy".  
 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014987. 
 
Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá povinnost nahradit náklady 
řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých). Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 
na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014987.  
 
Odůvodnění: 
 
Rada v rámci pravidelného monitoringu rozhlasového vysílání provedla analýzu reklamy na doplněk 
stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 11:52:36 
hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary). 
 
Přepis předmětné reklamy: 
Ženský hlas: „Den plný pohody Vám pomůže prožít Psyllium Dr. Popova. Skvělá vláknina pro Vaše tělo. 
Doktor Popov, přítel pro vaše zdraví. Kompletní nabídku našich výrobků a jejich účinky najdete na 
www.drpopov.cz.“ 
 
Posouzení reklamy: 
Ustanovení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: Reklama na doplněk stravy musí 
obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". 
 
Ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů: Doplňkem stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat 
běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s 
nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k 
přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. 
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Produkt Psyllium Dr. Popova lze označit za doplněk stravy, protože naplňuje legální definici obsaženou v 
§ 2 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Jeho účelem je doplňovat 
běžnou stravu člověka vlákninou. 
 
Reklama na produkt Psyllium Dr. Popova neobsahuje text "doplněk stravy", čímž mohlo dojít k 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
 
Rada v souladu s § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. vyzvala šiřitele reklamy, společnost RTV Cheb, k. 
s., sdělit ve lhůtě údaje o osobě, která na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary) šíření 
výše specifikované reklamy objednala (zadala). 
 
V podání vysvětlení ze dne 3. června 2014 šiřitel sdělil, že zadavatelem předmětné reklamy je společnost 
Dr. Popov s.r.o., IČ: 2632488, Plzeňská 857, Planá 348 15. Zároveň ve svém dopise sdělil, že chyba 
vznikla na jeho straně technickým nedopatřením, kdy předmětný spot byl do vysílání zařazen v neúplném 
znění (nehotové verzi). Účastník sdělil, že se nejednalo o úmyslné porušení zákona o regulaci reklamy, 
ale chyba nastala v důsledku lidského pochybení a nedbalosti. 
 
Na základě výše uvedených skutečností byl šiřitel dotázán, zda byl zpracovatelem předmětného 
reklamního spotu, neboť se jako zpracovatel reklamy mohl dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk stravy obsahovala 
zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy". 
 
Ve vyjádřením doručeném Radě dne 27. srpna 2014 společnost RTV Cheb, k. s. k žádosti o sdělení 
zpracovatele reklamy sdělila, že je zpracovatelem předmětného reklamního spotu.  
 
Odpovědnost zpracovatele reklamy: 
Zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu. 
Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad 
se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak. 
 
Podle ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., Rada může 
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. 
 
Zahájení správního řízení se zpracovatelem reklamy: 
Rada rozhodla na svém 17. zasedání v roce 2014 o zahájení správního řízení se společností RTV Cheb 
k. s., neboť zpracováním reklamy, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 
11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary), se mohl dopustit porušení § 
5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk 
stravy obsahovala zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk stravy". 
 
Dne 6. října 2014 bylo společnosti RTV Cheb k.s. doručeno oznámení o zahájení správního řízení. Dnem 
doručení oznámení účastníku řízení bylo správní řízení zahájeno. 
 
Vyjádření účastníka řízení (zpracovatele reklamy): 
Dne 20. října 2014 bylo Radě doručeno vyjádření zpracovatele předmětné reklamy, společnosti RTV 
Cheb, k zahájení správního řízení. 
 
Účastník řízení ve svém vyjádření uvedl následující tvrzení a názory: 
Účastník uvedl, že jako zpracovatel a šiřitel předmětného reklamního spotu tento odvysílal v neúplném 
znění, tedy bez zákonného upozornění, že se jedná o doplněk stravy. Chyba nastala z důvodu selhání 
lidského faktoru, kdy pracovník odbavující reklamní spoty zařadil k vysílání nehotový spot. Tento spot byl 
jednou z několika verzí spotu a jako jediný nebyl technicky dopracován, čehož si pracovník nevšiml. Spot 
byl v neúplné verzi dvakrát odvysílán a po zjištění chyby byl bez prodlení z vysílání stažen. Byla 
provedena opatření, díky kterým by obdobná situace již nastat neměla. 
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Současně účastník Radu ujistil, že za dobu provozování rozhlasové stanice RÁDIO EGRENSIS k 
podobnému pochybení z jeho strany nedošlo a i v tomto případě jde nezáměrnou a politováníhodnou 
chybu. Ve věci se účastník vzdal možnosti účasti na dokazování. 

 
Provedení důkazu: 
Na 6. zasedání v roce 2015 byl proveden důkaz vyslechnutím záznamu obchodního sdělení reklamy na 
doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 
11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary). 
 
Vyjádření účastníka k doplnění správního spisu: 
Dne 2. dubna 2015 byl účastníku řízení doručen protokol o vyslechnutí záznamu reklamy a oznámení o 
ukončení dokazování s výzvou k písemnému vyjádření k podkladům rozhodnutí. Na výzvu účastník řízení 
nezareagoval. 
 

----- 
 

V řízení bylo prokázáno, že účastníkem řízení je zpracovatel reklamy, společnost RTV Cheb k. s. Rada 
disponuje záznamem reklamy a má její zařazení do vysílání za prokázané. 
 

Rada provedla na svém 6. zasedání roku 2015 důkaz zvukovým záznamem a hodnotila, zda reklama na 
doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána 25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 
11:52:36 hodin na programu RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary), obsahovala text "doplněk 
stravy" v souladu s ustanovením § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
 
Reklama na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova neobsahuje text "doplněk stravy", čímž došlo k porušení 
§ 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Zpracovatel je odpovědný za obsah reklamního 
spotu, který vyrobí. Rada konstatovala, že zpracovatel reklamy, společnost RTV Cheb, k.s. se 
zpracováním reklamy na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova dopustil porušení § 5d odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
 
Podle ustanovení § 8a odst. 3 písm. f) a podle § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., Rada může 
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 rozhodla o uložení pokuty při dolní hranici sazby stanovené zákonem a uložila účastníku řízení 
uhradit pokutu ve výši 50 000 Kč. O její výši rozhodla na základě skutečnosti, že se ze strany RTV Cheb, 
k. s. jedná o první porušení povinnosti daných zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, výše pokuty 
se pak Radě jeví jako adekvátní a dostačující. Rozsah možného prospěchu společnosti Rada nebyla 
schopna prokázat, a proto k tomuto kritériu v rozhodování o výši pokuty nepřihlížela. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 7b odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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