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UZNÁNÍ VINY A UPUŠTĚNÍ OD POTRESTÁNÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své 
působnosti dané § 7 písm. a), dle § 8a odst. 2 písm. d) a § 1 odst. 10 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 podle 
ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 11. února 2020 toto usnesení:  
 

1. Rada uznává vinným zadavatele obchodního sdělení, společnost BellaSalute s.r.o., 
sídlem S. K. Neumanna 1257/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 
03202798, pro porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního 
sdělení/oznámení sponzora pořadu s motivem „Medvědi na vlasy“, v němž je prezentován 
produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, odvysílaného dne 15. července 
2019 v čase 6:08:48 hodin na programu NOVA, došlo k porušení povinnosti, aby reklama 
obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení text 
informující o faktu, že zobrazovaný přípravek IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO 
ŽENY je doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce.  

 
2. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. se od uložení správního trestu upouští, 

neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné 
projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě. 

 
 
Odůvodnění: 
 
Rada rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností BellaSalute s.r.o., sídlem 
S. K. Neumanna 1257/14, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 03202798, řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním 
obchodního sdělení/oznámení sponzora pořadu s motivem „Medvědi na vlasy“, v němž je 
prezentován produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, odvysílaného dne 15. 
července 2019 v čase 6:08:48 hodin na programu NOVA, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby 
reklama obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení text 
informující o faktu, že zobrazovaný přípravek IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY je 
doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce. 
 
Řízení o přestupku bylo zahájeno dne 15. listopadu 2019 pod sp. zn. RRTV/2019/737/had. 
 

 
BellaSalute s.r.o,  
ngfnsxs 



Premiéra obchodního sdělení, jehož zadavatelem je společnost BellaSalute s.r.o., byla 
odvysílána dne 15. července 2019 v čase 6:08:48 hodin na programu NOVA. Během měsíce 
července bylo zaznamenáno celkem 12 repríz, a to pouze na zmíněném programu.  
 
Popis: 
V levém horním rohu umístěno logo programu, ve spodní části obrazu (výrazně fialové grafické 
prostředí) umístěn odkaz „WWW.MEDVEDINAVLASY.CZ“, oznámení „SPONZOR POŘADU“ a 
v pravém dolním okraji „BELLA SALUTE s.r.o.“. Ve středové části obrazovky se mezi dvěma 
řadami vyobrazených gumových medvídků postupně zobrazuje text „MEDVĚDI“, „NA VLASY“ a 
„IVYBEARS“, který je následován vyobrazením tří balení produktu a dalšími medvídky. V horní 
části obrazovky se následně objevují nápisy „GUMOVÍ VEGETARIÁNŠTÍ“, „Medvědi na vlasy“, 
„NETESTOVÁNI NA ZVÍŘATECH“. Zakončen pohledem do grafického prostředí s dominantním 
logem „IVYBEARS®“, vyobrazením siluety animované medvědí hlavy, přičemž na obrazovce 
zůstává logo programu a v dolní části odkaz na internetové stránky, oznámení o sponzorování a 
název společnosti. Doprovázena je zvukovou složkou: „Medvědi na vlasy jsou vlasové vitamíny 
v podobě vegetariánských gumových medvídků netestovaných na zvířatech. Vé vé vé medvědi 
na vlasy cé zet“. 

 
 
Rozbor: 
Jedná se o oznámení sponzora pořadu, který je do vysílání zařazen zcela v souladu se zákonem, 
a to mezi předěl (v tomto případě s motivem ranního pořadu Snídaně s Novou) a znělkou relace 
počasí. Zpracován je taktéž způsobem odpovídajícím tomuto druhu obchodního sdělení, přičemž 
jeho součástí je i zřetelné oznámení o charakteru sponzoringu. V rámci předmětného obchodního 
sdělení „Medvědi na vlasy“ je propagován produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, 
přičemž je prezentován jako „vlasový vitamín“, „gumový, vegetariánský a netestovaný na 
zvířatech“. Na základě podrobného monitoringu bylo zjištěno, že se v případě předmětného 
produktu jedná o doplněk stravy, a tudíž musí takové obchodní sdělení obsahovat zřetelný, v 
případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy", jak ukládá § 5d odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb. V rámci předmětného oznámení o sponzorování se objevuje balení přípravku 
IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, který je doplňkem stravy, avšak informace o 
kategorii produktu není součástí zvukové ani obrazové složky.  
 
Na internetových stránkách www.medvedinavlasy.cz, které jsou součástí obrazové i zvukové 
složky obchodního sdělení, je produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY nabízen 
v kategorii „Doplňky stravy“, taktéž je označení „doplněk stravy“ součástí obalu výrobku, nicméně 
zřetelný text „doplněk stravy“ v rámci obou složek předmětného obchodního sdělení 
absentuje.  
 

http://www.medvedinavlasy.cz/
http://www.medvedinavlasy.cz/


Obal výrobku jako takový sice předmětný text zahrnuje, nicméně samotná dynamika obrazové 
složky společně s množstvím informací, které jsou součástí oznámení sponzora pořadu, 
neumožňují, aby divák zákonné oznámení o charakteru propagovaného výrobku náležitě 
zaznamenal.  
Z pohledu interpretace zákona č. 5d odst. 3 zákona o regulaci reklamy nelze takovým způsobem 
zákonem stanovenou povinnost zřetelného a čitelného uvedení textu obcházet. Jinými slovy, 
nestačí, že je text „doplněk stravy“ součástí jakkoli vyobrazeného obalu propagovaného produktu 
v rámci obchodního sdělení/reklamy, nýbrž je nezbytné explicitně uvést oznámení „doplněk 
stravy“ tak, aby bylo pro diváka zřetelné a dobře čitelné. 
  

 
Zdroj: https://www.ivybears.cz/cs/3-doplnky-stravy (stav ze dne 24. září 2019) 
  
Vzhledem k tomu, že zvuková ani obrazová složka obchodního sdělení/oznámení sponzora 
pořadu s motivem „Medvědi na vlasy“ (propagujícího produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY 

PRO ŽENY) neobsahují zřetelný text/informaci o kategorizaci produktu jakožto doplňku stravy, 
rozhodla Rada zahájit se zadavatelem obchodního sdělení řízení o přestupku z moci úřední pro 
možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. 
 
Dle § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text 
„doplněk stravy“. 
 
 
Vyjádření účastníka: 

 
Účastník uznal pochybení a uvedl následující skutečnosti: „Jsme si vědomi pochybení. Nicméně 
nechali jsme si poprvé vyrobit spot do televize profesionálem, panem Milerským, který nám sdělil, 
co všechno má být ve spotu uvedeno…i název sponzora  společnosti. Měli jsme za to, že nám 
sdělil všechny okolnosti, které jsme měli splnit. Velice se omlouváme a více se toto opakovat 
nebude. Bylo to dost velkým ponaučením. Velice žádám o schovívavost při případném udělení 
pokuty, jelikož jsme malá a začínající společnost a touto cestou reklamy již jistě pokračovat 
nebudeme.“ 
 
 
 
Správní uvážení Rady: 
 
Vzhledem k okolnosti, že účastník přiznal pochybení a přípisem ze dne 22. ledna 2020 se vzdal 
účasti na dokazování, bylo možno vydat ve věci rozhodnutí. 
 

https://www.ivybears.cz/cs/3-doplnky-stravy


Je možno konstatovat, že v řízení o přestupku došlo k prokázání porušení § 5d odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., způsobeného zadáním obchodního sdělení/oznámení sponzora pořadu s motivem 
„Medvědi na vlasy“, v němž je prezentován produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO 
ŽENY, odvysílaného dne 15. července 2019 v čase 6:08:48 hodin na programu NOVA. 
 
 
Dle § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. se právnická nebo podnikající fyzická osoba 
dopustí přestupku tím, že jako zadavatel poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 
5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. 
 
Dle § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. lze za přestupek podle § 8a odst. 2 písm. d) 
téhož zákona uložit pokutu do 2 000 000 Kč. 
 
S ohledem na zjištěné skutečnosti:  

 v průběhu řízení došlo k nápravě 

 účinná lítost 

 k porušení došlo jedním skutkem v čase z hlediska sledovanosti méně významném 
 

má Rada za to, že nejsou dány důvody uložit peněžitou sankci.  
 
Dle § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. je možno upustit od uložení správního trestu, jestliže 
vzhledem k závažnosti přestupku, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně 
očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě. 
Upuštění od uložení správního trestu přichází v úvahu u přestupků, kterými nebyla způsobena 
škoda nebo jimiž se pachatel bezdůvodně neobohatil.  
 
 
V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., Rada rozhodla o upuštění od uložení 
správního trestu, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že 
již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. 
 
 
Poučení: 
 
Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., mají účastníci řízení o přestupku a jejich 
zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.  
 
Proti tomuto usnesení je možno dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu. 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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