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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 dle § 1 odst. 10 
zákona 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 Biopol GN s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 
26214768, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy/oznámení o sponzorování pořadu s 
motivem „Celadrin locomotive“, odvysílané dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na 
programu Nova Cinema, došlo k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které 
byl propagován doplněk stravy Celadrin locomotive, obsahovala zřetelný text "doplněk 
stravy". V obchodním sdělení kategorizace produktu jako doplňku stravy absentuje v 
obrazové i zvukové složce.  
 
Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli 
společnosti Biopol GN s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 26214768 
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 2019315. Úhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 



Odůvodnění: 
 
Rada 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.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 
Sb.“), a dle § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, 
společností Biopol GN s.r.o., IČ: 26214768, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 
Praha 1 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy/oznámení o sponzorování pořadu s motivem 
„Celadrin locomotive“, odvysílané dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na programu Nova 
Cinema, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován 
doplněk stravy Celadrin locomotive, obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V obchodním 
sdělení kategorizace produktu jako doplňku stravy absentuje v obrazové i zvukové složce. 
 
Premiéra obchodního sdělení, jehož zadavatelem je společnost Biopol GN s.r.o., byla odvysílána 
dne 1. prosince 2018 v čase 17:59:17 hod. na programu Nova Cinema. Z důvodu nedostupnosti 
premiérového záznamu byl pro účely spisu vystřižen záznam reprízy ze dne 16. prosince 2018 v 
čase 22:04:09 na programu Nova Cinema. 
 
Popis: 
V případě obchodního sdělení s motivem „Celadrin locomotive“ se jedná o oznámení o 
sponzorování pořadu. Pohled do grafického prostředí, zimní krajinou projíždí vlak s několika 
vagóny, které jsou na boku čitelně popsány následujícími texty „CELADRINTM ES“, 
„GLUKOSAMIN SULFÁT“, „KOLAGEN TYP II“, „BRUTNÁK“ a „BOSWELIE“. Ve spodní části 
obrazovky text „SPONZOR POŘADU“. V průběhu průjezdu vlaku se v horní části obrazovky 
zobrazuje text „Toto všechno se vejde do Celadrin® locomotiveTM“ a následně se v pravé části 
obrazovky objevuje balení produktu Celadrin locomotive, na jehož boku se nachází čitelný text 
„VELKÁ SOUTĚŽ! VÍCE UVNITŘ“. Vpravo nahoře na balení produktu text „Barny´s“. Po průjezdu 
postupně vlak, krajina, texty i balení produktu mizí. Objevuje se text/logo „Barny´s®“ a pod ním 
text „BORN IN CANADA“. V pravém dolním rohu text „k dostání v lékárnách“. 
Komentář: Toto všechno se vejde do celadrinu locomotive na klouby. Celadrin locomotive extra 
silný. Barny´s, born in Canada. 
 
 
V rámci sponzorského vzkazu je propagován produkt Celadrin locomotive, přípravek na klouby. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o doplněk 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 rámci předmětného obchodní sdělení na doplněk stravy Celadrin locomotive není 
informace o kategorii produktu součástí zvukové ani obrazové složky, výše zmíněná zákonná 
podmínka tedy není naplněna. 
  
 
Dle § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text 
„doplněk stravy“. 
 
Řízení o přestupku bylo zahájeno pod sp. zn. RRTV/2019/315/had dne 3. 5. 2019. 
 
Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/315/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy/oznámení o sponzorování pořadu na doplněk stravy s motivem „Celadrin 
locomotive“, odvysílaného dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na programu Nova Cinema.  
 



Vyjádření účastníka:  
 
• Účastník v této věci uvádí, že předmětný spot je z jeho strany užíván již několik let, přičemž 
vždy obsahoval označení předmětného výrobku jako doplňku stravy a splňoval tak veškeré 
zákonné náležitosti.  
 
• Předmětný spot byl ze strany účastníka řízení upravován na aktuální verzi pro vysílání v měsíci 
prosinci 2018, kdy bohužel nedopatřením zřejmě došlo k neúmyslné technické chybě ohledně 
uvedení informace o doplňku stravy.  
 
• Předmětný spot je vysílán vždy pouze jednou ročně jako připomínka předmětného výrobku, 
přičemž od prosince 2018 již dále vysílán nebyl. V tomto smyslu účastník řízení prostřednictvím 
svého právního zástupce uvádí, že tento technický nedostatek byl již ze strany účastníka řízení 
odstraněn, kdy takto byl předmětný spot odvysílán pouze jednou.  
 
• Účastník řízení dále uvádí, že z tohoto důvodu nepovažuje předmětný nedostatek za natolik 
závažný, aby bylo ve věci nadále vedeno správní řízení či ukládány sankce, neboť tímto jedenkrát 
odvysílaným spotem bylo osloveno pouze minimum diváků či spotřebitelů.  
 
• Účastník řízení je společností, která vždy dbá na striktní a řádné dodržování svých zákonných 
povinností, a to včetně pečlivého označování svých výrobků v reklamách či sponzorských 
odkazech.  
 
• Z výše uvedených důvodů považuje účastník řízení vedení předmětného řízení v této věci za 
nadbytečné a navrhuje, aby bylo předmětné řízení zastaveno. 
 
Správní uvážení Rady: 
 
Účastník nikterak nepopírá skutkový stav. S ohledem na tato zjištění máme za to, že zadáním 
obchodního sdělení došlo k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl 
propagován doplněk stravy, obsahovala zákonný text „doplněk stravy“.  
 
Jak bylo zjištěno v průběhu řízení, povinný text ve spotu patrně chyběl v důsledku technického 
pochybení při jeho zpracování. 
 
Pro úplnost dodáváme, že společnost Biopol GN s.r.o. již byla napomenuta za porušení § 5d odst. 
3 zákona o regulaci reklamy, a to v případě odvysílání teleshoppingu Bestier energie pro celý 
den, odvysílaného jako součást teleshoppingového bloku dne 18. listopadu 2018 v čase 13:36:35 
hodin na programu Prima. 
 
Napomenutí bylo doručeno 23. 9. 2019, tedy v průběhu vedení tohoto řízení. Nelze tak mít za to, 
že by nedošlo ze strany účastníka k nápravě po vydaném napomenutí. 
 
V daném případě dospěla Rada k závěru, že je důvodné vydat obviněnému napomenutí, a setrvat 
v apelu na účastníka v podobě generální prevence, která objasní určité zásady a postoje v 
případu postihu § 5d odst. 3 zákona o regulaci reklamy pro futuro. Dopad na diváka/spotřebitele 
byl v daném případě minimální. 
 
 
Pachateli je možné, při opětovném porušení předmětného ustanovení, 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). 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 

 




