
 

Jedn. identifikátor 403628-RRTV 
 
Naše č. j.  RRTV/5644/2021-kus  
 
Sp. zn. RRTV/2020/854/kus 
 
Zasedání Rady   7-2021/poř. č. 33 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 14. dubna 2021, Praha 

 
 

NAPOMENUTÍ  
 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad, v rámci své 
kompetence dané § 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 ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí: 
 
Obviněná společnost Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 
147 00 Praha 4, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se dopustila  zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího 
produkty ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, 
Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize 
Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden povinný text doplněk stravy. 
 
Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli, společnosti Jaromír Soukup 
Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, napomenutí, kterým 
se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě 
opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné 
v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. 
 
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 
520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 
000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2020854. Úhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Rada se na svém 18. zasedání, konaném ve dnech 10. a 11. listopadu 2020, zabývala analýzou 
obchodního sdělení, respektive teleshoppingu „Soukup shop“, nabízejícího produkty - doplňky stravy - 
ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, Acerola 
Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize Barrandov 
 
Popis: 
 
Teleshoppingový blok s názvem „Jaromír Soukup shop“, jehož celková stopáž činí 60 minut, je tvořen 
dílčími prezentacemi nejrůznějších produktů (auta, kola, domácí spotřebiče, hračky apod.). Zahrnuje taktéž 
tři prezentace doplňků stravy, produktů zaměřených na zdraví. Teleshoppingem provází jeden moderátor.  
 
 
 
Prezentace 1 (začíná v 16. minutě teleshoppingu) 

Jaromír Soukup Shop s.r.o. 
Mikuleckého 1311/8 
147 00 Praha 

 



 
ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID: 
 
M: „A od vnější krásy přejdeme k té vnitřní, protože o tělo musíme pečovat i zevnitř, což je velmi důležité, 
a proto tady mám dva přípravky, které bych vám právě teď rád představil. Je to Zdrovit muskoaktiv rapid. 
Tento přímo v ústech rozpustný prášek s pomerančovou příchutí obsahuje hořčík, což je ta nejdůležitější 
složka tohoto přípravku. Ten přispívá ke zmírnění únavy, vyčerpání a k elektrolytické rovnováze. 
K normální funkci nervového systému a svalů, k dobré psychické kondici a normálnímu fungování kostí a 
zubů. Vitamín bé šest připívá k normální funkci imunitního systému a regulaci hormonální aktivity. Tento 
produkt si můžete pořídit, buď na stránkách soukupšop cé zet, nebo na telefonním čísle, které právě vidíte 
na své obrazovce, a to s osmadvacetiprocentní slevou, za sedmdesát pět korun.“  
 
Komentář: „Nezapomínejte pečovat o sebe a o své zdraví, nabízíme vám tento doplněk stravy. Zdrovit 
muskoaktiv rapid obsahuje dvacet v ústech přímo rozpustných sáčků s pomerančovou příchutí. Tento 
produkt využívá účinků hořčíku, který pomáhá k zmírnění únavy a vyčerpání, podporuje normální funkce 
nervového systému a svalů. Se slevou dvacet osm procent si ho můžete objednat na našem ešopu 
soukupšop cé zet, nebo na telefonní lince dvě stě dvacet dva dvacet nula šest šedesát devět.“  
 

 
 
Po předělu následuje další prezentace: 
 
Forfemina: 
 
Moderátor: „A mám tu druhý přípravek, který bych vám rád představil. Je to Forfemina. Přispívá k udržování 
stálé váhy, brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy. Existuje mnoho důvodů pro zadržování 
vody v těle. Jeden z nich může být nedostatek pohybu, nevyvážená strava nebo hormonální poruchy. 
Užívání je velmi jednoduché. Stačí brát jednu kapsli, jednou denně, po dobu tří měsíců a kýžený efekt se 
dostaví velmi rychle. Výsledky budou samozřejmě mnohem lepší, když budete během pravidelného užívání 
jíst zdravě, vyváženě a budete mít dostatek pohybu. Díky tomu, že jde o produkt na rostlinné a minerální 
bázi, můžete ho kombinovat s dalšími léky. Tento produkt si můžete objednat, buď na stránkách vé vé vé 
soukupšop tečka cé zet, nebo na telefonním čísle, které vidíte na své obrazovce. A za kolik? 
S devatenáctiprocentní slevou za sto třicet tři korun.“  
 
Komentář: „Produkt Forfemina vám pomůže cítit se lépe. Důležité je neopomíjet zdravý životní styl, mít dost 
pohybu a vyváženou stravu. Pokud máte ovšem sedavé zaměstnání a sportujete spíše sporadicky, není 
od věci zkusit tento produkt Forfemina. Pomůže vám lépe odstraňovat vodu z těla a udržet normální 



tělesnou hmotnost. Oteklé dolní končetiny budou pryč. A také zabrání rozvoji celulitidy. Tento doplněk 
stravy můžete kombinovat bez obav s jinými léky, a to díky tomu, že jde o přípravek na rostlinné a minerální 
bázi. S devatenáctiprocentní slevou, tedy za sto třicet tři korun, si ho můžete pořídit na našem ešopu 
soukupšop cé zet nebo na telefonní lince dvě stě dvacet dva dvacet nula šest šedesát devět“. 
 

 
 
Po střihu následuje prezentace Zdrovit MaxiMag cardio: 
 
Komentář: „Dále nabízíme Zdrovit maximag kardio, tento doplněk stravy je bylinný přípravek s vitamínem 
a minerálem. Hloh obecný působí především na srdce a krevní oběh. Jeho příznivé účinky byly 
zaznamenány zejména při dlouhodobém užívání staršími lidmi postiženými srdeční slabostí. Má vliv na 
krevní tlak, oběhové a nervové funkce. Správné prokrvení a zdravý cévní systém. Dále působí na mozek, 
tedy i paměť. Srdečník obecný podporuje normální činnost kardiovaskulární soustavy. Zdrovit maximag 
kardio u nás na ešopu seženete u nás s dvacetišestiprocentní slevou, za osmdesát devět korun.“  
 

 



 
Zdrovit MaxiMag hořčík: 
Dále nabízíme zdrovit maxi mag hořčík, šumivé tablety s příchutí citronu a pomeranče přispívají je zmírnění 
únavy a vyčerpání. Vitamín bé šest přispívá k normální funkci imunitního systému a regulaci hormonální 
aktivity. Tento produkt seženete v našem ešopu soukupšop cé zet, nebo si ho můžete objednat na naší 
zákaznické lince s dvacetidvouprocentní slevou, za šedesát pět korun. Balení zdrovit Maxi mag obsahuje 
dvacet šumivých tablet.“ 
 

 
 
Acerola Plus Star: 
Komentář: „Dále nabízíme acerola plus star. Acerola je keř, jehož zralé cihlově červené plody jsou velmi 
bohaté na vitamín cé. Obsah tohoto vitamínu je dvacetkrát až třicetkrát vyšší než ve stejném množství 
pomeranče. Dále obsahuje vitamíny á, bé šest, železo, vápník a hořčík. Na našem ešopu si ho můžete 
objednat za čtyři sta třicet sedm korun, s třicetiprocentní slevou.“  
 

 
 



Detritin kids: 
 
Komentář: „Jako další sortiment doplňků stravy nabízíme detritin kids, lízátka na imunitu. Pro děti od tří 
let. Lízátka detritin kids obsahují dvanáct kusů lízátek s višňovou příchutí a výtažky z propolisu. Propolis je 
včelí produkt vyrobený zejména z pryskyřice z topolových pupenů s velmi komplexním složením 
skládajícím se z následujících skupin látek. Vitamín cé a zinek přispívají k normální funkci imunitního 
systému a chrání buňky před oxidačním stresem. Vitamín dé přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Tento doplněk stravy si můžete objednat s dvacetišestiprocentní slevou na našem ešopu soukupšop cé 
zet, a to za šedesát sedm korun.“  
 

 
 
 
 
 
 
Prezentace 2 (začíná v 28. minutě teleshoppingu) 
 
ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID: 
 
Komentář: „Nezapomínejte pečovat o sebe a o své zdraví, nabízíme vám tento doplněk stravy. Zdrovit 
muskoaktiv rapid obsahuje dvacet v ústech přímo rozpustných sáčků s pomerančovou příchutí. Tento 
produkt využívá účinků hořčíku, který pomáhá k zmírnění únavy a vyčerpání, podporuje normální funkce 
nervového systému a svalů. Se slevou dvacet osm procent si ho můžete objednat na našem ešopu 
soukupšop cé zet, nebo na telefonní lince dvě stě dvacet dva dvacet nula šest šedesát devět.“ 
 
Forfemina:  
 
Komentář: „Produkt Forfemina vám pomůže cítit se lépe. Důležité je neopomíjet zdravý životní styl, mít dost 
pohybu a vyváženou stravu. Pokud máte ovšem sedavé zaměstnání a sportujete spíše sporadicky, není 
od věci zkusit tento produkt Forfemina. Pomůže vám lépe odstraňovat vodu z těla a udržet normální 
tělesnou hmotnost. Oteklé dolní končetiny budou pryč. A také zabrání rozvoji celulitidy. Tento doplněk 
stravy můžete kombinovat bez obav s jinými léky, a to díky tomu, že jde o přípravek na rostlinné a minerální 
bázi. S devatenáctiprocentní slevou, tedy za sto třicet tři korun, si ho můžete pořídit na našem ešopu 
soukupšop cé zet, nebo na telefonní lince dvě stě dvacet dva dvacet nula šest šedesát devět.“ 
 
 



Prezentace 3 (začíná v 52. minutě teleshoppingu) 
 
ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID: 
 
Komentář: „Nezapomínejte pečovat o sebe a o své zdraví, nabízíme vám tento doplněk stravy. Zdrovit 
muskoaktiv rapid obsahuje dvacet v ústech přímo rozpustných sáčků s pomerančovou příchutí. Tento 
produkt využívá účinků hořčíku, který pomáhá k zmírnění únavy a vyčerpání, podporuje normální funkce 
nervového systému a svalů. Se slevou dvacet osm procent si ho můžete objednat na našem ešopu 
soukupšop cé zet, nebo na telefonní lince dvě stě dvacet dva dvacet nula šest šedesát devět.“ 
 
Forfemina:  
 
Komentář: „Produkt Forfemina vám pomůže cítit se lépe. Důležité je neopomíjet zdravý životní styl, mít dost 
pohybu a vyváženou stravu. Pokud máte ovšem sedavé zaměstnání a sportujete spíše sporadicky, není 
od věci zkusit tento produkt Forfemina. Pomůže vám lépe odstraňovat vodu z těla a udržet normální 
tělesnou hmotnost. Oteklé dolní končetiny budou pryč. A také zabrání rozvoji celulitidy. Tento doplněk 
stravy můžete kombinovat bez obav s jinými léky, a to díky tomu, že jde o přípravek na rostlinné a minerální 
bázi. S devatenáctiprocentní slevou, tedy za sto třicet tři korun, si ho můžete pořídit na našem ešopu 
soukupšop cé zet, nebo na telefonní lince dvě stě dvacet dva dvacet nula šest šedesát devět.“ 
 
 
Rozbor: 
 
V rámci předmětných pasáží jsou propagovány doplňky stravy. U produktů ZDROVIT MUSCOAKTIV 
RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Acerola Plus Star a Detritin kids je pouze v rámci zvukové 
složky uvedeno, že se jedná o doplňky stravy, v případě produktu Zdrovit MaxiMag hořčík tato informace 
zcela absentuje. Jedná se o oddělené, obsáhlé prezentace, mezi kterými jsou delší časové prodlevy, 
vyplněné prezentacemi zcela odlišného zboží, tudíž nemohlo dojít k dostatečné identifikaci produktů, které 
jsou doplňky stravy. Přestože je u většiny produktů zmíněno, že se o doplňky stravy jedná v rámci 
zvukové složky sdělení, není žádná taková informace explicitně uvedena na obrazovce, a to ani u 
jednoho propagovaného doplňku stravy (byť jsou zpravidla všechny zmíněné produkty propagovány 
prostřednictvím statického obrazu s informační lištou zahrnující kontakty, ceny, apod.), v případě produktu 
Zdrovit MaxiMag hořčík taková informace absentuje zcela, přitom se taktéž jedná o stejnou kategorii 
produktu (viz níže).  
 

  
Zdroj: https://www.benu.cz/zdrovit-maxmag-horcik-375-mg-b6-sumive-tbl-eff-20 
 

https://www.benu.cz/zdrovit-maxmag-horcik-375-mg-b6-sumive-tbl-eff-20


Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o doplňky stravy, musí taková reklama dle § 5d odst. 3 zákona 
č. 40/1995 Sb. obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". V 
předmětné reklamě na doplňky stravy je informace o kategorii produktu uvedena v rámci zvukové 
složky obchodního sdělení. Tato skutečnost však zadavatele jakkoliv nezprošťuje povinnosti dle § 
5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., tedy povinnosti uvést v předmětném obchodním sdělení povinný 
text „doplněk stravy“.  
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 21. zasedání konaném 2. listopadu 2010 vydala 
stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
k výkladu pojmu „zřetelný text" vyplývajícím z požadavků zákona o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (§ 
5a odst. 5 písm. d), § 5d odst. 4, § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.). Rada ve svém stanovisku mimo jiné 
uvedla, že pro vyhodnocení zřetelnosti textu „doplněk stravy" v reklamním spotu je nutné zkoumat, zda 
průměrný divák během zhlédnutí reklamního spotu mohl bez jakýchkoli obtíží zaregistrovat zobrazený text 
„doplněk stravy" a byl tak schopen ve své mysli zaznamenat informaci, že nabízený přípravek je doplňkem 
stravy. Úkolem orgánu dozoru, resp. soudu ve správním soudnictví, je hodnotit, zda si průměrný spotřebitel 
mohl odnést požadovanou informaci, nikoliv zjišťovat, zda bylo nade vší pochybnost jasné, že si informaci 
odnesl. Lze tedy dovodit, že zákonem stanovený text „doplněk stravy" má být proveden takovým 
způsobem, aby byl divákem nejen zaznamenán, ale měl i dostatečnou dobu k jeho přečtení. Není tedy jen 
podstatná velikost písma, barva písma s ohledem k barvě podkladu, ale i doba, po jakou je předmětný text 
zobrazen. Neopominutelným kritériem pro posouzení zřetelnosti pak také může být, mnohdy užívané, 
odvádění pozornosti diváka od textu „doplněk stravy" pomocí různých dynamických podkresů, či 
nadbytečného „informačního šumu". Opravdovým oříškem pro divákovu pozornost pak je umístění textu 
svisle podél prezentovaného výrobku. Za nesplnění podmínky umístění textu je pak a priori považována 
situace, je-li text pouze na balení přípravku. 
 
Na jiném místě v rámci téhož stanoviska Rada uvádí, že podstatným kritériem pro vyhodnocení zřetelnosti 
je dostatečná velikost písma, umožňující čitelnost textu ze standardní vzdálenosti od obrazovky, barva 
písma s ohledem k barvě podkladu, tzn., aby písmo nesplývalo s podkladem, a typ písma, tzn., aby použitý 
font nebyl obtížně rozluštitelný.  
 
Rada dospěla k závěru, že v daném případě z důvodu absence povinné informace v rámci obrazové 
složky předmětného obchodního sdělení není naplněna podmínka o nutné přítomnosti zřetelného 
textu "doplněk stravy", jak je formulována v § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. 
 
Dle § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě 
tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". 
 
Dle § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zadavatel 
dopustí přestupku tím, že poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 5d odst. 3 téhož zákona. 
 
Dle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. lze za přestupek dle § 8a odst. 2 písm. d) téhož zákona 
uložit pokutu do 2 000 000 Kč.   
 
Vzhledem k tomu, že předmětný teleshoppingový blok, respektive pasáže věnující se propagaci doplňků 
stravy neobsahují zřetelný text informující o kategorizaci produktů, Rada na svém 18. zasedání konaném 
ve dnech 10. a 11. listopadu 2020 rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností 
Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty 
ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, Acerola 
Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize 
Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden povinný text doplněk stravy. 
 
 
Vyjádření obviněného  
 



Obviněný na oznámení o zahájení řízení o přestupku zareagoval dopisem doručeným Radě dne 31. 
prosince 2020 pod č. j RRTV/17476/2020-vra a uvedl následující: 
 
Účastník řízení po prostudování Oznámení dospěl k názoru, že se skutečně mohl dopustit zadáním  
reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty ZDROVIT MUSCOAKTIV  RAPID, 
Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, Acerola Plus Star a Detritin kids,  odvysílaného 
16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize Barrandov, kdy v předmětném obchodním 
sdělení není uveden povinný text doplněk stravy, přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 ZRR, 
přinejmenším si je nyní vědom toho, že nedostatečným uvedením povinného textu doplněk stravy pochybil, 
čehož velice lituje. Současně účastník řízení přijal taková opatření, aby se žádné další pochybení stejného 
druhu již nedopustil.  
 
Na svoji obranu účastník řízení uvádí, že se jednalo o první protiprávní jednání účastníka řízení 
sankcionované správním orgánem, kdy účastník řízení je nováčkem na trhu, a žádá, aby správní orgán 
vzal tuto skutečnost v úvahu jakožto polehčující okolnost, zejména aby k této skutečnosti správní orgán 
přihlédl při rozhodování o sankci.  
 
Účastník řízení je toho názoru, že v případě prvního pochybení je dostatečným trestem napomenutí, neboť 
účastník řízení se díky zahájení řízení o přestupku poučil, neúmyslné pochybení (resp. nedostatek) 
odstranil a přijal opatření k nápravě závadného stavu. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti účastníkovi řízení nezbývá než navrhnout, aby přihlédl k 
argumentaci, kterou na svoji obhajobu účastník řízení uvedl a aby na základě obsahu tohoto vyjádření 
uložil účastníku řízení za spáchání přestupku sankci napomenutím; nepřistoupí-li správní orgán k trestu 
napomenutím, navrhuje účastník řízení, aby mu byla správním orgánem uložena pokutu na samé nejnižší 
hranici rozmezí, které správnímu orgánu ZRR umožňuje udělit. 
 
Obviněný se současně vzdal práva účasti na dokazování a práva vyjádření se k podkladům 
rozhodnutí.  
 
 
 
 
 
 
Další postup v řízení o přestupku 
 
 
Rada dne 23. února 2021 provedla důkaz ohledáním dle § 54 správního řádu, a to zhlédnutím reklamy, 
respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, 
Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 
16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize Barrandov. 
 
Dne 3. března 2021 bylo obviněnému odesláno oznámení o ukončení dokazování a doplnění podkladů pro 
rozhodnutí ve věci. Práva vyjádření se k těmto podkladům se obviněný vzdal již ve svém vyjádření ze dne 
31. prosince 2020. 
 
Rada se projednáním samotné věci zabývala na svém 7. zasedání, konaném ve dnech 13. a 14. 
dubna 2021 a dospěla k následujícím závěrům: 
 
Dle § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě 
tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". 
 
Dle § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zadavatel 
dopustí přestupku tím, že poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 5d odst. 3 téhož zákona. 
 



Obviněný nikterak nepopírá skutkový stav a uznává, že z jeho strany došlo k porušení § 5d odst. 3 zákona 
č. 40/1995 Sb. S ohledem na tato zjištění má Rada za prokázané, že zadáním předmětného obchodního 
sdělení došlo k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy, 
obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. 
 
Z vyjádření zároveň vyplývá, že k porušení zákona ze strany obviněného nedošlo úmyslně, nýbrž 
nedopatřením, resp. nedostatečnou pečlivostí obviněného. S obviněným nebylo doposud vedeno jiné 
řízení o přestupku pro porušení ustanovení§ 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. Obviněný v rámci řízení o 
přestupku poskytnul řádnou součinnost a dle jeho vyjádření rovněž přijal preventivní opatření, která by 
měla obdobnému porušení zákona do budoucna zabránit. Zároveň lze konstatovat, že dopad na 
diváka/spotřebitele nebyl v daném případě zásadní. 
 
Jelikož se jedná o první takové porušení zákona ze strany obviněného, Rada rozhodla o uložení 
napomenutí dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., kterým se pachatel výslovně upozorňuje 
na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného 
protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. 
 
Pachateli je dle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. možné, při opětovném porušení 
předmětného ustanovení, v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že řízení vyvolal účastník řízení porušením své právní povinnosti, uložila mu Rada v 

souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 

520/2005 Sb. povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711- 

19223001/0710, variabilní symbol 2020854. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode 

dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., podat žalobu k 

Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.  

Podání žaloby má odkladný účinek. 

 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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