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Úvod
Lidská společnost – jako každý složitý systém – vyžaduje regulaci, která by do ní vnesla
řád a tento řád v ní udržovala. Nejinak je tomu i v oblasti mnohamiliardového trhu s doplňky
stravy,1 které právo, jako jeden z nejvýznamnějších regulátorů vztahů ve společnosti,2 upravuje.
Předpisy v této oblasti však nejsou vždy dodržovány – reklama na doplňky stravy je tak
dnes velmi často postihována. Je to dáno i tím, že dohled nad trhem s doplňky stravy v České
republice je značně roztříštěný. Notifikují se na Ministerstvu zemědělství. Televizní a
rozhlasovou reklamu dozoruje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zbylou reklamu
kontrolují živnostenské úřady a především Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Cílem této diplomové práce je popsat veřejnoprávní regulaci reklamy na doplňky stravy
v teorii a následně její dodržování a sankcionování v praxi. Nejprve budou popsány právní
prameny a jednotlivé pojmy veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy, především
pojem doplňku stravy a reklamy. Následovat bude nástin rozhodovací praxe jednotlivých
dozorčích orgánů v této oblasti, završený analýzou rozhodovací praxe v této oblasti za rok 2018.
Hlavním zdrojem pro vypracování této práce budou právní předpisy a rozhodnutí soudů a
správních orgánů, ať už získaná z veřejně dostupných zdrojů nebo na základě žádosti o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Diplomová práce je zpracována podle právní úpravy účinné k 29. 11. 2019.

1

Češi loni utratili za doplňky stravy téměř čtyři miliardy korun. In: Zdravotnický deník [online]. 24. 6. 2017 [cit. 8.
10. 2019]. Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/06/cesi-loni-utratili-za-doplnky-stravy-temer-ctyrimiliardy-korun/
2
FRUMAROVÁ, Kateřina a kol. Správní trestání. Praha: Leges, 2017, s. 11. ISBN 978-80-7502-250-9.
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1. Základní prameny veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy
Veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy má své základy jak v předpisech
Evropské unie, tak v předpisech České republiky. Právní úpravu doplňků stravy nalezneme
především v předpisech regulujících potraviny.

1.1. Právo Evropské unie
Právní úprava v EU byla v minulosti k doplňkům stravy relativně benevolentní.
Rozdílnost pravidel v různých členských státech EU však znesnadňovala jejich volný pohyb,
vytvářela nerovné podmínky soutěže, a tím přímo ovlivňovala fungování vnitřního trhu.3 Proto
byla přijata pravidla na úrovni EU, a to zejména formou nařízení, případně směrnice. Legislativa
doplňků stravy není v rámci EU harmonizována.4

1.1.1. Nařízení
Základní formou evropské úpravy regulace reklamy na doplňky stravy je nařízení, které
má obecnou působnost, je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských
státech.5 Má „v zásadě charakter zákona s celounijní působností“.6 U nařízení je zakázáno
reprodukovat jeho obsah do vnitrostátního právního aktu, pokud to „nevyžaduje samo znění
nařízení prováděcí opatření“.7 Členské státy mají povinnost odstranit rozporné vnitrostátní
normy, vytvořit prosazovací struktury a dopracovat vnitrostátní sankce k jeho prosazovaní.8 Nad
tím, aby takovými prováděcími opatřeními nebyla narušena jednotná aplikace nařízení v celé
EU, bdí Soudní dvůr Evropské unie.9

3

Nařízení (EU) č. 178/2002.
Právní předpisy vztahující se k doplňkům stravy a obecné informace o doplňcích stravy. In: Státní zemědělská a
potravinářská
inspekce
[online].
10.
09.
2019
[cit.
8.
11.
2019].
Dostupné
z:
https://www.szpi.gov.cz/clanek/zakladni-prehled-pravnich-predpisu-pravni-predpisy-vztahujici-se-k-doplnkumstravy-o-obecne-informace-o-doplncich-stravy.aspx
5
Čl. 288 Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie.
6
TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie, 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017, s.
107. ISBN 978-80-7502-184-7.
7
SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 148. ISBN 978-80-7400488-9.
8
Tamtéž, s. 148.
9
Tamtéž, s. 148.
4
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Pro účely této diplomové práce je zejména nutné uvést nařízení představující evropský
právní základ pro potravinové právo, jímž je nařízení (EU) č. 178/2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. „Toto nařízení obsahuje základní
ustanovení umožňující zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů,
pokud jde o potraviny (…) a současně zajišťovat účinné fungování vnitřního trhu. Stanoví
jednotné zásady a povinnosti, prostředky pro vytvoření silné vědecké základny, účinná
organizační opatření a postupy, z nichž se má vycházet při rozhodování v otázkách bezpečnosti
potravin a krmiv.“10
Právní úpravu označování potravin dále zajišťuje nařízení (EU) č. 1169/2011 o
poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento předpis „stanoví obecné zásady,
požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách“,11 tedy i doplňků stravy.
Obecné zásady poskytování informací o potravinách spotřebitelům pak doplňuje nařízení
(EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. „Toto nařízení
uvádí v soulad právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají výživových a
zdravotních tvrzení, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu a zároveň i vysoká míra
ochrany spotřebitele.“12 Nařízení se „vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení, která jsou
uváděna v obchodních sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin, nebo v
reklamách týkajících se potravin“.13

1.1.2. Směrnice
Dalším právním nástrojem práva Evropské unie je směrnice, která „je závazná pro každý
stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a
prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“14 Směrnice zakládá povinnost států k jejímu
provedení vlastní normotvorbou.15

10

Čl. 1 nařízení (EU) č. 178/2002.
Čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.
12
Čl. 1 bod 1 nařízení (EU) č. 1924/2006.
13
Čl. 1 bod 2 nařízení (EU) č. 1924/2006.
14
Čl. 288 Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie.
15
SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 148. ISBN 978-80-7400488-9.
11
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Pro právní úpravu doplňků stravy je relevantní směrnice 2002/46/ES o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. Na základě této směrnice měly
členské státy za úkol harmonizovat pravidla týkající se doplňků stravy s cílem chránit
spotřebitele před případnými zdravotními riziky a zajistit, že jim nebudou předkládány
zavádějící informace.

1.2. Právo České republiky
V rámci práva České republiky je nutné hledat regulaci reklamy na doplňky stravy
postupně v ústavním pořádku, zákonech, podzákonných právních předpisech a doporučeních.

1.2.1. Ústavní pořádek
Na ústavněprávní úrovni je základním pramenem reklamního práva Listina základních
práv a svobod, především čl. 17 Listiny (svoboda projevu a právo na informace) a čl. 26
(svoboda podnikání).

1.2.2. Zákony
Na zákonné úrovni je hlavním pramenem upravujícím doplňky stravy zákon č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (dále také jako „zákon o potravinách“), který usiluje
o komplexní úpravu výroby a oběhu potravin a klade přitom na první místo zajištění zdravotní
nezávadnosti potravin.16 Nároky kladené zákonem na podnikatelskou sféru v této oblasti to mají
nejen zaručit, ale i vytvořit českým potravinářským výrobkům výhodnou pozici na evropském
potravinovém trhu.17 Zákon přitom zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie18 a státní dozor nad jejich
dodržováním.19

16

HELEŠIC, František, SUCHÁNEK, Jaroslav. Zákon o potravinách. Komentář. Praha: C. H. Beck, 1998, s. X.
ISBN 80-7179-201-2.
17
Tamtéž, s. X.
18
Mezi ně patří mj. v úvodu zmíněná nařízení (EU) č. 178/2002, 1169/2011 a 1924/2006.
19
§ 1 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb.
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Pilířem české veřejnoprávní regulace reklamy je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
(dále také jako „zákon o regulaci reklamy“). Tento předpis stanovuje jak obecná pravidla pro
reklamní sdělení, tak zvláštní pravidla pro některé druhy reklam (například doplňky stravy).20
„Zákon o regulaci reklamy chrání zejména spotřebitele, jemuž jsou jako adresátu reklamy
předávány konkrétně zaměřené informace o určitých výrobcích. Reklama vždy slouží k podpoře
prodeje či nákupu výrobku nebo služeb, což je zároveň i jejím definičním znakem. Citovaný
zákon proto svými ustanoveními chrání toho, komu jsou tyto účelové informace prezentovány.“21

1.2.3. Podzákonné právní předpisy
Z podzákonných předpisů je významná vyhláška Ministerstva zemědělství č. 58/2018
Sb., o doplňcích stravy a složení potravin (dále také jako „vyhláška o doplňcích stravy“). Tato
vyhláška zapracovává výše zmíněnou směrnici 2002/46/ES a navazuje i na nařízení (EU) č.
1924/2006. Ve vyhlášce tak nalezneme úpravu požadavků na složení doplňků stravy, jejich
označování a způsob použití. V přílohách zde lze dále najít podmínky použití některých látek
v doplňcích stravy (nejvyšší přípustné množství v denní dávce) a seznam zakázaných látek při
jejich výrobě.

1.2.4. Doporučení
Mezirezortní pracovní skupina Ministerstva zemědělství pro aplikaci nařízení (ES) č.
1924/2006 přijala v roce 2013 nezávazný dokument, kterým je Národní doporučení přístupu k
některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006.22 Tento dokument, který představuje neoficiální doporučení, byl touto pracovní
skupinou již dvakrát aktualizován.

20

§ 5d zákona č. 40/1995 Sb.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 7 As 50/2008-67.
22
Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. 12. 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování
potravin. In: Ministerstvo zemědělství [online]. 21. 11. 2013 [12. 11. 2019]. Dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/546391/Narodni_doporuceni_pristupu_k_nekterym_oznacenim_potravin_zejmena_ve
_vztahu_k_narizeni__ES__c._19242006.pdf
21
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2. Obecné otázky právní regulace doplňků stravy
2.1. Doplňky stravy
Přiměřená a pestrá strava by měla za běžných podmínek poskytovat veškeré nezbytné
živiny pro normální vývoj a dobré zdraví v množstvích, která odpovídají množstvím stanoveným
a doporučeným na základě obecně přijímaných vědeckých údajů. 23 V odůvodněných případech
mohou být významnou součástí individuální péče o zdraví a prevence doplňky stravy, které mají
doplňovat průměrný potravinový koš, aby byl nutričně komplexní tam, kde běžné potraviny do
těla nestačí dodávat všechny nutričně a zdravotně významné látky.24
Doplňky stravy tedy představují z hlediska práva podmnožinu pojmu „potraviny“.
Vztahuje se na ně proto evropská definice potraviny, podle které je potravinou „jakákoli látka
nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke
konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat“.25
Doplňkem stravy jako takovým je pak podle české právní úpravy „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“.26 Doplňky stravy se
podle unijních předpisů rozumějí „potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které
jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem,
samostatně nebo v kombinaci“. Používají se a jsou uváděny na trh „ve formě dávek, a to ve
formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako
kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo
sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích“.27

23

Směrnice 2002/46/ES.
KRATOCHVÍLOVÁ, Helena. Reklama na léčiva a doplňky stravy a její právní aspekty. Brno, 2014. Bakalářská
práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Dostupné z: https://theses.cz/id/mj1rub/
25
Čl. 2 nařízení (EU) č. 178/2002.
26
§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb.
27
Čl. 2 směrnice 2002/46/ES.
24
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2.2. Informace o doplňcích stravy
Údaje uváděné o doplňcích stravy jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací,
aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být o výrobku
uvedeno, ukládají evropská nařízení, české zákony a prováděcí vyhlášky.

2.2.1. Unijní požadavky na informace o doplňcích stravy
Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli musejí být opatřeny
informacemi o potravinách v souladu s bezprostředně závazným nařízením (EU) č. 1169/2011.28
„Informacemi o potravinách“ se přitom rozumějí „informace týkající se potravin zpřístupněné
konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu nebo jinými
prostředky, včetně nástrojů moderních technologií nebo slovního sdělení“.29
Základní požadavek tohoto nařízení je vyjádřen v čl. 7 odst. 1, podle něhož informace o
potravinách nesmějí být zavádějící. Zavádějící informací o potravinách se přitom podle nařízení
rozumí zejména zavádějící informace týkající se charakteristiky potraviny a zvláště její povahy,
totožnosti, vlastnosti, složení, množství, trvanlivosti, země původu nebo místa provenience,
způsobu výroby nebo získání. Za informaci o potravině, která by byla zavádějící, nařízení
považuje také například informaci, která by potravině připisovala účinky nebo vlastnosti, které
dotčená potravina nemá. Zavádějící informace by dále u spotřebitele mohla vyvolat dojem, že
„dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve
skutečnosti stejné charakteristiky“, a to zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo
nepřítomnosti určitých složek nebo živin. Informace o potravině rovněž nesmí vyvolávávat
zavádějící dojem „na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina
nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně
používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou“. Informace o
potravině dále podle čl. 7 odst. 2 musejí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.30
Mezi povinně uváděné údaje podle tohoto nařízení patří zejména název potraviny,
seznam složek, alergeny, množství určitých složek nebo skupin složek, čisté množství potraviny,

28

Čl. 6 nařízení (EU) č. 1169/2011.
Čl. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.
30
Čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.
29
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datum minimální trvanlivosti31 nebo datum použitelnosti32, zvláštní podmínky uchovávání nebo
podmínky použití, jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku,
výživové údaje.33 Povinné údaje se přitom uvádějí slovy a čísly, případně lze některé z nich
vyjádřit i piktogramy nebo symboly.34
Nařízení (EU) č. 1169/2011 je pro posuzování doplňků stravy zásadní především v tom,
že zakazuje uvádění tzv. léčebných tvrzení. Stanoví to už v preambuli, v níž je uvedeno, že
„právní předpisy o poskytování informací o potravinách by měly zakázat používání informací,
které by uváděly spotřebitele v omyl, zejména pokud jde o charakteristiky potravin, jejich účinky
nebo vlastnosti, nebo které potravinám připisují léčebné vlastnosti. Má-li tento zákaz být účinný,
měl by se vztahovat také na obchodní úpravu potravin a na související reklamu.“ Zákaz
léčebných tvrzení je pak dále v nařízení závazně rozveden v ustanovení, podle kterého informace
o potravině nesmějí doplňkům stravy připisovat „vlastnosti umožňující zabránit určité lidské
nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat“.35

2.2.2. České požadavky na informace o doplňcích stravy
Na označování doplňků stravy se dále vztahují obecné požadavky upravující potraviny
v zákoně o potravinách.36 Specifické požadavky týkající se doplňků stravy pak upravuje
vyhláška o doplňcích stravy.37 Podle této vyhlášky musejí být v názvu potraviny uvedena slova
„doplněk stravy“, dále název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících
výrobek a číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s výživovým
nebo fyziologickým účinkem vztažený na doporučenou denní dávku. Na obale se dále musí
vyskytnout doporučené denní dávkování a varování před překročením doporučeného denního
dávkování. Dále musí obal spotřebitele upozornit, aby výrobky uložil mimo dosah dětí,
nenahrazoval doplňky pestrou stravu, neužíval určité doplňky stravy v době těhotenství atd.

31

Datum minimální trvanlivosti potraviny podle čl. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 označuje „datum, do kterého si
potravina uchovává své specifické vlastnosti při správném způsobu uchovávání“.
32
Po uplynutí data použitelosti se potravina podle čl. 24 nařízení (EU) č. 1169/2011 nepovažuje za bezpečnou.
33
Čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011.
34
Čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.
35
Čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.
36
§ 6 - § 9b zákona č. 110/1997 Sb.
37
§ 3 vyhlášky č. 58/2018 Sb.
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2.3. Výživová a zdravotní tvrzení
Pokud se doplňky stravy vyznačují výživově prospěšnými vlastnostmi nebo má jejich
konzumace určitou souvislost se zdravím, je v zájmu výrobců i spotřebitelů, aby se informace o
tom objevily na výrobku nebo v reklamě.38 Výživová a zdravotní tvrzení však v sobě také
skrývají potenciál pro nevyvážený příjem těchto látek a dále pak riziko v podobě možného
uvádění zavádějících informací.39 Uvádění takových specifických informací proto reguluje
nařízení (EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, jehož cílem je, aby spotřebitel
byl chráněn před tvrzeními, která nejsou přesná nebo opodstatněná.40
Tvrzením se rozumí „jakékoli sdělení nebo znázornění, které není podle právních
předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů povinné, včetně obrázkového,
grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli podobě, které uvádí, naznačuje nebo
zprostředkovaně vyjadřuje, že potravina má určité vlastnosti“.41
Výživovým tvrzením se rozumí „každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého
vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti,“ a to v důsledku energetické
(kalorické) hodnoty, nebo živin či jiných látek.42 Jako příklad výživového tvrzení uveďme
tvrzení „zdroj vlákniny“43 či „zdroj omega-3-mastných kyselin“.44
Zdravotním tvrzením se rozumí „každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého
vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a

38

Označování potravin – průvodce pro spotřebitele. In: Ministerstvo zemědělství [online]. Dostupné z:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Oznacovani%20potravin%20%20posledni%20verze%20web.pdf
39
Výživová
a
zdravotní
tvrzení.
In:
Ministerstvo
zemědělství
[online].
Dostupné
z:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/legislativa/oznacovani-potravin-a-obaly/legislativa-eu/vyzivova-azdravotni-tvrzeni.html
40
Označování potravin – průvodce pro spotřebitele. In: Ministerstvo zemědělství [online]. Dostupné z:
https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Oznacovani%20potravin%20%20posledni%20verze%20web.pdf
41
Čl. 2 nařízení (EU) č. 1924/2006.
42
Tamtéž.
43
Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, lze podle přílohy k nařízení (EU) 1924/2006 použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt
alespoň 3 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 1,5 g na 100 kcal.
44
Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem omega-3 mastných kyselin, a jakékoli tvrzení, které má pro
spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze podle přílohy k nařízení (EU) 1924/2006 použít pouze tehdy,
obsahuje-li produkt alespoň 0,3 g kyseliny alfa-linolenové na 100 g a na 100 kcal nebo alespoň 40 mg celkového
obsahu kyseliny eikosapentaenové a kyseliny dokosahexaenové na 100 g a na 100 kcal.
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zdravím“.45 Jako příklad zdravotního tvrzení uveďme tvrzení „vápník přispívá k normální
činnosti svalů“ či „hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy“.46
U některých tvrzení však není zcela jasné, zda se jedná o zdravotní tvrzení, výživové
tvrzení či jiné tvrzení, jako např. u tvrzení „obsahuje probiotika“ či „obsahuje antioxidanty“. V
takovém případě lze nahlédnout do národního doporučení přístupu k některým označením
potravin, který přijala mezirezortní pracovní skupina Ministerstva zemědělství.47
Doporučení shrnuje i určitá pravidla použitelná při aplikaci principu flexibility používání
zdravotních tvrzení. Slovní flexibilita výživových i zdravotních tvrzení je totiž obecně přípustná
– tvrzení nemusí být použito doslovně tak, jak bylo schváleno. 48 Znění použitého tvrzení však
musí mít pro spotřebitele stejný význam jako povolené tvrzení. Podle tzv. „vodítek“ Státní
zemědělské a potravinářské inspekce je tak přípustné například místo schváleného tvrzení „zinek
přispívá k udržení normálního stavu zraku“ použít přeformulované tvrzení „zinek udržuje oči
zdravé“, ale už není přípustné použít tvrzení „zinek vyřeší vaše problémy se zrakem“.49
Použití výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin, obchodní úpravě
potravin a v reklamě na potraviny uváděné na trh Evropské unie je zcela dobrovolné, bez
jakékoliv související notifikační povinnosti. Používání výživových a zdravotních tvrzení je
ovšem přípustné pouze tehdy, pokud a) bylo prokázáno, že látka, ke které se tvrzení vztahuje, má
příznivý výživový nebo fyziologický účinek, b) je tato látka v produktu obsažena v množství,
které vyvolává uváděný účinek, c) látka se vyskytuje ve formě, kterou lidský organismus může
využít, d) množství produktu, o němž lze oprávněně předpokládat, že bude konzumováno,
obsahuje množství látky, které vyvolává uváděný účinek.50 Použití výživových a zdravotních
tvrzení je také přípustné pouze tehdy, lze-li „očekávat, že průměrný spotřebitel příznivému

45

Čl. 2 nařízení (EU) č. 1924/2006.
Příloha k nařízení (EU) č. 432/2012.
47
Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. 12. 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování
potravin. In: Ministerstvo zemědělství [online]. 21. 11. 2013 [12. 11. 2019]. Dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/546391/Narodni_doporuceni_pristupu_k_nekterym_oznacenim_potravin_zejmena_ve
_vztahu_k_narizeni__ES__c._19242006.pdf
48
Vodítka k problematice zdravotních a výživových tvrzení. In: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
[online]. 21. 5. 2018 [12. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematicezdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx
49
Tamtéž.
50
Čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1924/2006.
46
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účinku vyjádřenému v daném tvrzení porozumí“51 a je-li založeno na „všeobecně uznávaných
vědeckých poznatcích“.52
Všechna výživová a zdravotní tvrzení naopak nesmějí a) být nepravdivá, dvojsmyslná
nebo klamavá, b) vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných
potravin, c) nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny, d) uvádět nebo naznačovat, že
vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin, e) odkazovat na
změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach, a to jak pomocí textu,
tak obrazově, graficky či symbolicky.53

2.3.1. Výživová tvrzení
Výživová tvrzení na doplňcích stravy musí splňovat obecné a zvláštní požadavky
zmíněného nařízení. Schválený soubor více než dvaceti výživových tvrzení se nachází v příloze
tohoto nařízení. Výživová tvrzení informují spotřebitele o sníženém nebo zvýšeném obsahu
energie, živin nebo jiných látek v potravině nebo o jejich nepřítomnosti. Příkladem schválených
tvrzení mohou být tvrzení jako „bez energetické hodnoty“, „bez tuku“, „bez cukrů“, „zdroj
vlákniny“ atd.
Srovnávají-li se potraviny, musí být potravina průkazně srovnávána s potravinami stejné
kategorie a musí být uveden rozdíl v množství živiny nebo energetické hodnoty a srovnání se
musí vztahovat na stejné množství potraviny.54

2.3.2. Zdravotní tvrzení
Podle nařízení (EU) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení zakázána, pokud neodpovídají
požadavkům nařízení a pokud je Komise v souladu s tímto nařízením neschválí a nezařadí na
seznam schválených tvrzení.55 Nařízení tak omezuje používání zdravotních tvrzení, kdy podle čl.
12 nepřipouští „a) tvrzení, která naznačují, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být
ohroženo zdraví, b) tvrzení, která odkazují na míru nebo množství úbytku hmotnosti, c) tvrzení,
51

Čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1924/2006.
Čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 1924/2006.
53
Čl. 3 nařízení (EU) č. 1924/2006.
54
Čl. 9 nařízení (EU) č. 1924/2006.
55
Čl. 10 nařízení (EU) č. 1924/2006.
52
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která odkazují na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve zdravotnictví a
sdružení“. V opačném případě se jedná o přestupek,56 jehož sankci upravuje zákon o
potravinách, v důsledku čehož lze provozovateli potravinářského podniku uložit pokutu až
10 000 000 Kč.57
Nařízení dále rozlišuje jednotlivé typy povolených zdravotních tvrzení. Čl. 13 upravuje
zdravotní tvrzení jiná než tvrzení odkazující na snížení rizika onemocnění a na rozvoj a zdraví
dětí (tzv. tvrzení funkční, např. „udržuje normální hladinu cukru v krvi“). Tvrzení funkční podle
čl. 13 odst. 1 (která jsou nejčastější) popisují nebo odkazují na a) význam substance pro růst a
vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, b) psychologické a behaviorální funkce, c)
snižování nebo kontrolu hmotnosti. Tvrzení funkční podle čl. 13 odst. 5 jsou založena na
nejnovějších vědeckých poznatcích nebo mají patentovou ochranu (např. „flavanoly z kakaka
pomáhají udržet elasticitu krevních cév, což přispívá k normálnímu krevnímu oběhu“).58 Čl. 14
dále upravuje tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a) (např. „betaglukan z ječmene snižuje hladinu cholesterolu v krvi“)59 a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí
podle čl. 14 odst. 1 písm. b) (např. „vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému u
dětí“).60
Odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny nebo potraviny na celkové dobré
zdraví a duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, je-li doplněn zvláštním zdravotním
tvrzením, které je uvedeno v seznamech podle čl. 13 nebo 14. 61 Taková tvrzení se označují jako
tzv. nespecifická tvrzení a neprocházejí schvalovacím procesem. Příkladem nespecifického
tvrzení je „pro zdravé srdce“, které by tedy mělo být v souladu s evropskou legislativou
doplněno např. schváleným zdravotním tvrzením podle č. 13 odst. 1 „thiamin přispívá
k normální činnosti srdce“,62 samozřejmě za předpokladu, že daný doplněk stravy tento vitamín
obsahuje.

56

§ 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.
§ 17f písm. f) zákona č. 110/1997 Sb.
58
Vodítka k problematice zdravotních a výživových
[online]. 21. 5. 2018 [12. 11. 2019]. Dostupné
zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx
59
Tamtéž.
60
Tamtéž.
61
Čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1924/2006.
62
Vodítka k problematice zdravotních a výživových
[online]. 21. 5. 2018 [12. 11. 2019]. Dostupné
zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx
57

tvrzení. In: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
z: http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-

tvrzení. In: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
z: http://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-
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2.3.3. Zařazení zdravotního tvrzení do seznamu
Evropská komise vydala nařízení, kterým se zřizuje seznam zdravotních tvrzení.63 Tato
tvrzení tedy smějí označovat potraviny. Seznam obsahuje např. tvrzení o vitamínu K, o kterém
lze v současné chvíli tvrdit, že „přispívá k normální srážlivosti krve“ a že „přispívá k udržení
normálního stavu kostí“,64 tedy za předpokladu, že daná potravina obsahuje určité vymezené
množství tohoto vitamínu.
Seznam zdravotních tvrzení není konečný (uzavřený) – provozovatelé potravinářských
podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního
orgánu členského státu,65 kterým je u nás Ministerstvo zemědělství a který postoupí platné
žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Autority – EFSA)66
k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.67
EFSA by měla následně do pěti měsíců k navrhovanému zdravotnímu tvrzení vydat
stanovisko.68 V něm by měla zohlednit formulaci a prezentaci zdravotních tvrzení, a to za
účelem „zajištění pravdivosti, srozumitelnosti, spolehlivosti a užitečnosti zdravotních tvrzení pro
spotřebitele při volbě zdravé stravy“.69 Pro vypracování stanoviska EFSA „a) ověří, zda je
zdravotní tvrzení podloženo vědeckými poznatky; b) zda je formulace zdravotního tvrzení v
souladu s kritérii stanovenými v tomto nařízení“.70 EFSA v praxi posuzuje zejména specificitu
tvrzení (zda není příliš obecné), povahu tvrzení (o jaký typ tvrzení se jedná), identifikovatelnost
potraviny a předložené důkazy podporující tvrzení (klinické studie). Stanovisko EFSA pak
neslouží jako definitivní rozhodnutí, zda bude dané tvrzení na seznamu či nikoli, ale jako
podklad pro ověření dostupné klinické evidence. Žadatel nebo veřejnost může následně do 30
dnů od zveřejnění stanoviska podat Komisi připomínky.71
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Evropská komise poté do dvou měsíců předloží72 Stálému výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat73 návrh rozhodnutí o schválení zdravotního tvrzení, přičemž zohlední stanovisko
EFSA, veškeré příslušné právní předpisy EU a „další opodstatněné faktory důležité z hlediska
posuzované záležitosti“.74 Není-li návrh rozhodnutí v souladu se stanoviskem EFSA, Komise to
musí patřičně odůvodnit. Rozhodnutí, které Komise přijala, se nakonec zvěřejní v Úředním
věstníku Evropské unie.75 Schválené zdravotní tvrzení pak může být použito každým
provozovatelem potravinářského podniku, pokud toto použití Komise nějakým způsobem
neomezí.76
Evropská komise od účinnosti nařízení77 posuzovala celkem 2337 zdravotních tvrzení, z
nichž schválila 261 tvrzení (cca 11 %) a neschválila 2076 tvrzení (cca 88 %). Důvodem
neschválení většiny zdravotních tvrzení nebývá jejich klamavost pro spotřebitele. Neschválená
tvrzení bývají taková tvrzení, která jsou málo specifická, týkají se léčby onemocnění, jsou
založená na neprůkazných předpokladech či nejednoznačně identifikují danou potravinu.
Zdravotní tvrzení dle nařízení (EU) č. 1924/200678
Zdravotní tvrzení

Schváleno

Neschváleno

Čl. 13.1

229

1875

Čl. 13.5

6

130

Čl. 14.1 a)

14

27

Čl. 14.1 b)

12

44

Celkem

261

2076

2.4. Uvádění doplňků stravy na trh
Pro uvedení doplňku stravy na trh je třeba splnit několik povinností, z toho některé
směřují vůči Státní zemědělské a potravinářské inspekci a některé vůči Ministerstvu zemědělství.
Mezi základní pojmy pro pochopení této problematiky patří pojmy evropského potravinového
72
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práva, jako je „potravinářský podnik“, „provozovatel potravinářského podniku“ a „uvádění na
trh“. Potravinářským podnikem se rozumí jakýkoliv podnik, „který vykonává činnost související
s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin“, tedy jak podnik „veřejný nebo
soukromý“, tak podnik „ziskový nebo neziskový“.79 Provozovatelem potravinářského podniku je
„fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v
potravinářském podniku, který řídí“,80 tudíž např. i osoba dovážející a prodávající doplňky
stravy.81 Uváděním na trh se rozumí „držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně
nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej,
distribuce a další formy převodu jako takové“.82

2.4.1. Základní povinnost provozovatele potravinářského podniku
Provozovatel potravinářského podniku je podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o potravinách
povinen „oznámit v listinné nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny
nebo ukončení výkonu předmětu činnosti“, a to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.
Registraci je nutno splnit zasláním registračního formuláře83 (místně) příslušnému inspektorátu
Státní zemědělské a potravinářské inspekce s uvedením „svého jména, příjmení nebo obchodní
firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla
a adresy provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla osoby a předmětu
činnosti nebo podnikání“. Nesplnění této povinnosti je přestupkem,84 za který lze uložit pokutu
až do 1 000 000 Kč.85
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2.4.2. Informační povinnost některých provozovatelů potravinářského podniku
Povinností každého provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na
trh doplněk stravy, je dále podle § 3d odst. 1 písm. b) zákona o potravinách konkrétní doplněk
stravy před jeho prvním uvedením na trh oznámit Ministerstvu zemědělství, konkrétně
potravinářskému odboru. Toto oznámení lze provést „v listinné podobě nebo v elektronické
podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně
povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny“. Za
správnost a obsah oznámení odpovídá provozovatel potravinářského podniku, který oznamuje
uvedení doplňku stravy na trh.86 V případě, že jsou splněny všechny legislativní požadavky,
může být doplněk stravy uveden na trh ještě v den odeslání oznámení.87 Ministerstvo
zemědělství nezasílá potvrzení o splnění této informační povinnosti,88 protože těchto ohlášení
dorazí ročně na Ministerstvo zemědělství cca 6 000.89 Pro splnění informační povinnosti tedy
není nutné přikládat výsledky jakýchkoliv testů či kontrol, neboť u doplňků stravy není
posuzována jejich účinnost, ale pouze jejich zdravotní nezávadnost, což znamená, že jejich
dlouhodobé užívání by nemělo vést k poškození zdraví. Oznámení má pouze pořádkový význam
a slouží jako podklad pro interní evidenci a následné potřeby Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Nesplnění oznamovací povinnosti je přestupkem,90 za nějž lze uložit pokutu až do výše
1 000 000 Kč.91

2.4.3. Informační povinnost příjemce doplňku stravy v místě určení
Z důvodu ochrany spotřebitelů a zajištění zdravotní nezávadnosti některých vybraných
potravin, mezi které patří také doplňky stravy, stanoví dále zákon o potravinách v § 3d odst. 3
speciální povinnost předchozího informování o jejich dodání, aby je bylo případně možno před
dodáním na český trh zkontrolovat. Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení
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přijímá doplňky stravy92 z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je proto
povinen informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o jejich příchodu.93
Příjemce94 doplňků stravy je povinen oznámit očekávanou zásilku nejpozději 24 hodin
před jejich příchodem na místo určení. Povinné informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 172/2015
Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, a zahrnují následující údaje: druh
doplňku stravy; množství doplňku stravy; členský stát Evropské unie nebo třetí země, odkud je
doplněk stravy dovážen; název a adresu provozovatele potravinářského podniku dodávajícího
doplněk stravy na místo určení; název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce
doplňku stravy v místě určení; a datum příchodu doplňku stravy na místo určení.95
Oznamování přijetí jednotlivých dodávek doplňků stravy se provádí výlučně pomocí
webového nahlašovacího formuláře.96 Pro přístup do předmětného systému se provozovatel
potravinářského podniku nejprve zaregistruje na internetových stránkách Státní zemědělské a
potravinářské inspekce97 a poté již může nahlašovat dodávky, a to jak jednotlivě, tak
hromadně.98 Neplnění této povinnosti je přestupkem,99 za nějž lze provozovateli potravinářského
podniku uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.100

2.5. Nové potraviny
Doplněk stravy může obsahovat tzv. novou potravinu. Novými potravinami se rozumí
„jakékoli potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii před 15.
květnem 1997“,101 kdy vstoupilo v platnost první nařízení v této oblasti.102 Nové potraviny
zahrnují potraviny obsahující nové složky či potraviny, u nichž se uplatňuje nový výrobní
92
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postup, nebo třeba potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU (např. chia
semena). Pro základní orientaci, zda je daná složka potraviny „novou“ či nikoliv, je na stránkách
Evropské komise k dispozici katalog, v němž je možné si ověřit statut dané látky.103
Nové potraviny podléhají před uvedením na trh náročnému schvalovacímu procesu.104
Žádost o schválení se podává Evropské komisi,105 které jako poradní orgán pomáhá Evropský
úřad pro bezpečnost potravin.106 Evropská komise povolí novou potravinu a zařadí ji na seznam,
zejména pokud nepředstavuje bezpečnostní riziko a informace o ní neuvádí spotřebitele
v omyl.107 Zapsání na seznam se provádí přijetím prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se
aktualizuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, kterým se seznam zřizuje.108 Povolení
je obecné (není tedy určeno jen původnímu žadateli), přičemž pro každou položku definuje
podmínky použití, požadavky na označování a její specifikace. 109 Komunikaci s EFSA v České
republice koordinuje Ministerstvo zemědělství (odbor bezpečnosti potravin).110

2.6. Rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem
Některé doplňky stravy se svým složením, vzhledem a charakterem informací uváděných
na obalu nebo v informaci doprovázející výrobek podobají léčivým přípravkům.111 Mnohé
doplňky totiž mají podobné složení jako léčivé přípravky (například vitamín C prodávající se jak
formou volně prodejného léčivého přípravku, tak formou doplňku stravy) a také často deklarují
jako cíl zlepšení zdravotního stavu.112 Léky i doplňky stravy se navíc shodně dají koupit
v lékárnách. Běžný spotřebitel tak nemusí být schopen rozeznat lék od doplňku a posoudit
spolehlivost informací uváděných výrobcem a jejich účel. Za účelem jejich rozlišení je proto
důležité jednotlivé právní pojmy vyložit.
103
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U definice léčivého přípravku rozlišujeme materiální a formální znak.113 Léčivým
přípravkem ve formálním pojetí se rozumí taxativní výčet určitých dobře definovaných
podkategorií, které jsou ex lege za léčivé přípravky označeny (např. humánní léčivé přípravky
určené pro použití u lidí nebo podání lidem114). Léčivým přípravkem v materiálním pojetí se
rozumí „buď a) látka nebo kombinace látek prezentovaná115 s tím, že má léčebné nebo
preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo b) látka nebo kombinace
látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď
za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického,
imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy“.116
Léčivé přípravky jsou tedy určeny pro prevenci, léčbu, diagnózu, zmírnění onemocnění nebo
k ovlivnění či úpravě fyziologických funkcí.
Doplňkem stravy se oproti tomu rozumí potravina, „jejímž účelem je doplňovat běžnou
stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s
nutričním nebo fyziologickým účinkem“.117 Doplňky stravy jsou tedy vhodné pro výživu,
doplňují běžnou stravu na úroveň, která příznivě ovlivňuje zdravotní stav. Na rozdíl od léčivých
přípravků se doplňkům stravy nesmí přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo
vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat.118
Zásadní rozdíl mezi léky a doplňky stravy je v orgánu, který nad danými výrobky provádí
dozor. U léčivých přípravků je to Státní ústav pro kontrolu léčiv a jemu nadřízené Ministerstvo
zdravotnictví, u doplňků stravy je to Státní zemědělská a potravinářská inspekce a jí nadřízené
Ministerstvo zemědělství.
U obou kategorií se významně liší požadavky týkající se vstupu na trh a jejich
regulačního režimu. Léčivé přípravky musejí před uvedením na trh projít schvalovacím řízením
(registrací), během něhož se hodnotí účinnost, jakost a bezpečnost přípravku a výrobce musí

113

KRÁL, Jakub. Farmaceutické právo. Brno, 2014. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
Dostupné z: https://theses.cz/id/mj9loh/
114
§ 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb.
115
Zákon v definici používá pojmy, které dále nedefinuje, např. „prezentace“, „farmakologický účinek,
„imunologický účinek, „metabolický účinek“. Jedná se tedy o tzv. neurčité právní pojmy. K tomu blíže rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2007, č. j. 5 As 78/2006-95: „Neurčité právní pojmy zahrnují jevy, nebo
skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá
podmíněn časem a místem aplikace normy. Zákonodárce užitím neurčitých pojmů dává orgánu aplikujícímu právní
předpis prostor, aby posoudil, zda konkrétní situace patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoli.“
116
§ 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb.
117
§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb.
118
§ 3 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 58/2018 Sb.
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předložit toxikologické a farmakologické zkoušky, klinická hodnocení atd.119 Doplňky stravy
oproti tomu nejsou schvalovány – výrobce či dovozce má pouze informační povinnost vůči
Ministerstvu zemědělství.120
Na obalu a v příbalové informaci registrovaného léčivého přípravku musí být uvedeno
tzv. registrační číslo ve stanoveném formátu (lék registrovaný v ČR může mít registrační číslo
např. 07/ 221/05-C),121 které si lze ověřit prostřednictvím internetové databáze léků na stránkách
Státního ústavu pro kontrolu léčiv.122 V názvu na obalu doplňku stravy musejí být uvedena slova
„doplněk stravy“.123
Rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem
Pramen práva

Doplněk stravy

Léčivý přípravek

Zákon č. 110/1997 Sb., o

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

potravinách a tabákových
výrobcích
Definice

Dozorčí orgány

Potravina, jejímž účelem je

a) látka nebo kombinace látek

doplňovat běžnou stravu a

prezentovaná s tím, že má léčebné nebo

která je koncentrovaným

preventivní vlastnosti v případě

zdrojem vitaminů a

onemocnění lidí nebo zvířat, nebo

minerálních látek nebo dalších

b) látka nebo kombinace látek, kterou lze

látek s nutričním nebo

použít u lidí nebo podat lidem, nebo

fyziologickým účinkem,

použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď

obsažených v potravině

za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění

samostatně nebo v kombinaci,

fyziologických funkcí prostřednictvím

určená k přímé spotřebě v

farmakologického, imunologického nebo

malých odměřených

metabolického účinku, nebo za účelem

množstvích

stanovení lékařské diagnózy

Státní zemědělská a

Státní ústav pro kontrolu léčiv

potravinářská inspekce
119

Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy? In: olecich.cz [online]. Dostupné z:
http://www.olecich.cz/encyklopedie/jaky-je-rozdil-mezi-lekem-a-doplnkem-stravy
120
§ 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 11/1997 Sb.
121
Co je to registrační číslo? In: olecich.cz [online]. Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-je-toregistracni-cislo
122
Vyhledávání v databázi léků. In: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. Dostupné z:
http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
123
§ 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 58/2018 Sb.
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Nadřízený orgán Ministerstvo zemědělství
Schvalovací

Ministerstvo zdravotnictví

Neprobíhá schvalovací řízení

Probíhá schvalovací řízení

Slova „doplněk stravy“

Registrační číslo SÚKL, případně číslo

proces
Povinné

Evropské lékové agentury

označení na
obalu
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3. Obecné otázky právní regulace reklamy
3.1. Reklama
Reklamou se podle evropského práva rozumí „každé předvedení související s obchodem,
živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo
poskytnutí služeb“.124 Podle českého zákona o regulaci reklamy se reklamou rozumí „oznámení,
předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu
podnikatelské činnosti“.125 Poněkud odlišně definuje reklamu zákon č. 231/2011 Sb. (dále také
jako „mediální zákon“),126 podle kterého se reklamou rozumí „jakékoliv veřejné oznámení,
vysílané za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace
provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, včetně
nemovitého majetku, práv a závazků“.127 Z uvedeného vyplývá, že existuje několik právních
definic pojmu reklama. Podle mediálního zákona však platí, že nestanoví-li mediální zákon
jinak, postupuje se při regulaci reklamy a sponzorování podle zákona o regulaci reklamy. 128
Zákon o regulaci reklamy tedy platí subsidiárně.
Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se podle zákona o regulaci reklamy129
rozumějí prostředky umožňující přenášení reklamy, a to zejména periodický tisk130 a
neperiodické publikace,131 rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální služby na
vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a
letáky.132

124

Čl. 2 písm. a) směrnice 2006/114/ES.
§ 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.
126
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
127
§ 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
128
§ 66a zákona č. 231/2001 Sb.
129
§ 1 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.
130
Tj. časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné
grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.
131
Tj. rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány
jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.
132
NOVAKOVÁ, Eva, JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006, s. 90. ISBN 80-7201601-6.
125
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3.2. Regulace reklamy
Regulace znamená „ingerenci do určité činnosti, jejímž smyslem je vytvoření určitých
pravidel a mezí.“133 Smyslem regulace je dosažení organizovaného, harmonického a funkčního
prostředí, v němž budou vyváženy jednotlivé právem chráněné zájmy.134 Regulaci můžeme
rozdělit na regulaci veřejnoprávní, regulaci soukromoprávní a samoregulaci. Regulaci reklamy je
dále možno rozdělit na regulaci, která se týká samotného obsahu reklamy, a na regulaci, která se
týká množství reklamy (uplatní se pouze u elektronických médií).135

3.2.1. Veřejnoprávní regulace reklamy
Veřejnoprávní regulace je regulace prostřednictvím norem veřejného práva, která sleduje
ochranu „určitých více či méně výslovně stanovených veřejných zájmů“.136 Důvodem této
regulace je především snaha o ochranu spotřebitele.137 Nad dodržováním veřejnoprávních norem
dohlížejí státní orgány, které mohou ukládat i sankce.138

3.2.2. Soukromoprávní regulace reklamy
Soukromoprávní regulace reklamy je regulace prostřednictvím norem soukromého práva,
jejichž porušení ovšem zpravidla nesankcionuje stát a jeho orgány, ale je na každém z účastníků
soukromoprávních vztahů, aby se bral o svá práva.139 Soukromoprávní linii reklamního práva
představuje především právní úprava nekalé soutěže, což je situace, která nastane, pokud
soutěžitel (účastník hospodářské soutěže) jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže a toto
jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.140

133

POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 97. ISBN 978-80-87212-48-6.
Tamtéž.
135
ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 298. ISBN 978-80-7380-549-4.
136
POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 97. ISBN 978-80-87212-48-6.
137
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 7 As 48/2008-72.
138
RIGEL, Filip, MORAVEC, Ondřej, ONDREJOVÁ, Dana. Reklamní právo. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 3. ISBN
978-80-7400-686-9.
139
Tamtéž, s. 4.
140
§ 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.
134
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3.2.3. Samoregulace reklamy
Vedle právní regulace je reklama významně ovlivňována samoregulací v úrovni nikoli
právní, ale etické. Podstatou této formy regulace reklamy – tedy samoregulace – je, že reklamní
průmysl sám přijme pravidla, která se zaváže dodržovat.
Vnitřní regulaci reklamy u nás prosazuje zejména Rada pro reklamu (RPR), což je
spolek, který byl v roce 1994 založen zadavateli, agenturami a médii a jehož cílem je „dosažení
čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území České republiky“.141 Pro tento účel byl
přijat Kodex reklamy.142 Stížnost na konkrétní reklamu (reklamní kampaň) může Radě pro
reklamu předložit kdokoliv a řízení je bezplatné.143 Tento systém ovšem oproti právní regulaci
nezakotvuje dostatečně efektivní sankce, a funguje proto jen jako její doplněk.
Samoregulační roli pro oblast reklamy má také Česká asociace pro speciální potraviny
(ČASP), spolek založený v roce 2000 v rámci Potravinářské komory České republiky.144 ČASP
v současné době zastupuje 19 společností, které představují podstatnou část trhu s doplňky stravy
a které se zavázaly dodržovat etický kodex asociace.145 Předmětem hospodářské činnosti tohoto
spolku je podle obchodního rejstříku146 snaha sjednotit „právnické osoby, které se zabývají
vývojem, výrobou a obchodem se speciálními potravinami a potravními doplňky“, přičemž se
jedná zejména o „doplňky stravy, potravní doplňky, potraviny obohacené potravními doplňky,
potraviny pro zvláštní výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely“. Etická komise ČASP má
následně pravomoc posuzovat „podněty členů i nečlenů představenstva na nezákonné a neetické
chování výrobců doplňků stravy“ a případně podávat „podněty kontrolním státním orgánům“.147

3.3. Ústavněprávní východiska regulace reklamy
Reklama a jí podobné obchodně zaměřené projevy představují svébytnou formu projevů,
které podléhají samostatné regulaci ve vztahu ke svobodě projevu a svobodě tisku, které
vycházejí z čl. 17 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „svoboda projevu a právo na
141

Rada pro reklamu [online]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/index.php
Kodex reklamy. In: Rada pro reklamu [online]. Dostupné z: https://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
143
Jednací řád. In: Rada pro reklamu [online]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
144
Česká asociace pro speciální potraviny [online]. Dostupné z: http://www.casponline.cz/
145
Etický kodex. In: Česká asociace pro speciální potraviny [online]. Dostupné z: http://www.casponline.cz/noname2
146
Veřejný rejstřík. In: Ministerstvo spravedlnosti [online]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
147
Orgány. In: Česká asociace pro speciální potraviny [online]. Dostupné z: http://www.casponline.cz/organy
142
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informace se zaručují“, „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem,
obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a
informace bez ohledu na hranice státu“ a „cenzura je nepřípustná“. Svobodu projevu však lze
podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod omezit mj. za účelem ochrany veřejného
zdraví, což zajišťuje právě zákon o regulaci reklamy.148
Na komerční projev můžeme nahlížet také prizmatem práva na podnikání, které je na
ústavní úrovni chráněno čl. 26 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „každý má právo
na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou
hospodářskou činnost“. Z hlediska obsahu tohoto ústavně zaručeného základního práva je
nicméně nutné dodat, že se jedná o svobodu podléhající režimu čl. 41 Listiny, tudíž se jí lze
domáhat pouze v mezích prováděcích zákonů.

148

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, č. j. 1 As 49/2009-45.
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4. Zvláštní otázky veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy
Reklama na doplňky stravy u nás dlouho nebyla nijak regulována. Výrobci a distributoři
mohli uvádět, že doplněk stravy léčí nebo zlepšuje zdravotní stav u konkrétního onemocnění,
aniž by pro to museli mít jediný důkaz v podobě statisticky průkazné studie.149 Nyní reklamu na
potraviny, potažmo doplňky stravy upravuje zákon o regulaci reklamy.

4.1. Regulované subjekty reklamy na doplňky stravy
Zákon předpokládá, že se na realizaci reklamy většinou podílejí tři subjekty, a to
zadavatel reklamy, zpracovatel reklamy a šiřitel reklamy. Jejich úloha při realizaci reklamy a
míry odpovědnosti za ni se liší, což reflektují jejich zákonné definice.
Zadavatelem reklamy se podle zákona o regulaci reklamy rozumí „právnická nebo
fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu“.150 Zadavatelem
reklamy tedy bývá ten, kdo nabízí doplňky stravy a hodlá je propagovat prostřednictvím reklamy
za účelem zvýšení zisku, přičemž zvažuje, jakou formu komunikace zvolit, jaká komunikační
média použít, vůči komu a jak reklamu směřovat, kolik na ni vynaložit a rovněž to, zda má být
zpracovatelem reklamy sám nebo na jakého zpracovatele se obrátit.151
Zpracovatelem reklamy se míní „právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro
jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu“.152 Zpracovatelem reklamy je tedy
ten, kdo reklamu pro sebe nebo pro jiného zadavatele „vyrobí“, například reklamní agentura. 153
Zpracuje-li zpracovatel reklamu sám pro sebe, je podle tohoto zákona „zároveň v postavení
zadavatele.“154
Šiřitelem reklamy se rozumí „právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně
šíří“,155 přičemž šířením se rozumí „zprostředkování individuálně neurčenému okruhu osob“.156

149

ŠIMŮNKOVÁ, Marta. Libo lék, nebo potravinový doplněk? In: Medical Tribune [online]. 19. 4. 2010 [12. 11.
2019]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/17384
150
§ 1 odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb.
151
NOVAKOVÁ, Eva, JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006, s. 19. ISBN 80-7201601-6.
152
§ 1 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb.
153
NOVAKOVÁ, Eva, JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006, s. 20. ISBN 80-7201601-6.
154
§ 1 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb.
155
§ 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb.
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Podle povahy šíření je šiřitelem zpravidla vydavatel periodického tisku, nakladatel
neperiodického tisku, provozovatel rozhlasového a televizního vysílání, provozovatel billboardů,
nebo provozovatel webových stránek (tedy např. i Facebook, Twitter, Youtube či Google).157

4.1.1. Povinnosti subjektů na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Aktéři reklamy (tedy zadavatelé, zpracovatelé a šiřitelé) musejí plnit řadu povinností.
Zadavatel reklamy je podle § 7a odst. 1 zákona o regulaci reklamy „povinen uchovávat
ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy
šířena“. V případě, že bylo zahájeno správní řízení, je zadavatel reklamy „povinen uchovávat
ukázku (kopii) reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve
věci. Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy
orgánům dozoru.“
Zadavatel reklamy je podle § 7a odst. 2 zákona o regulaci reklamy dále povinen na výzvu
orgánů dozoru pro účely správního řízení „poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje
o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály a informace vztahující se k této
reklamě; tyto údaje a materiály je zadavatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy byla
reklama naposledy šířena,“ respektive až do konce správního řízení v dané věci, bylo-li
zahájeno.
Zpracovatel reklamy je podle § 7a odst. 3 zákona o regulaci reklamy povinen na výzvu
orgánů dozoru pro účely správního řízení „sdělit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně
však do 5 pracovních dnů, údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli reklamy, je-li mu znám“.
Šiřitel reklamy je podle § 7a odst. 4 zákona o regulaci reklamy povinen na výzvu orgánů
dozoru pro účely správního řízení „sdělit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5
pracovních dnů, údaje o osobě zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě, která u něj
šíření reklamy objednala“.
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RIGEL, Filip, MORAVEC, Ondřej, ONDREJOVÁ, Dana. Reklamní právo. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 90. ISBN
978-80-7400-686-9.
157
CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 301. ISBN 978-80-7400725-5.

32

4.1.2. Odpovědnost subjektů na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Dle § 6b odst. 1 zákona o regulaci reklamy platí, že „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.“ Zákon o regulaci zde také konkrétně stanoví, že
v případě reklamy na doplňky stravy odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a šiřitel
společně a nerozdílně.158
Dle § 6b odst. 2 zákona o regulaci reklamy platí, že šiřitel odpovídá za způsob šíření
reklamy a navíc že „šiřitel je povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je
zadavatelem a zpracovatelem reklamy“.
Liberační důvody obsahuje § 6b odst. 3 zákona o regulaci reklamy: „Zadavatel se zprostí
odpovědnosti za obsah šířené reklamy, který je v rozporu se zákonem, prokáže-li, že zpracovatel
nedodržel při jejím zpracování jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se
zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její
zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s
vynaložením veškerého úsilí.“

4.2. Dozorčí orgány na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Zákon o regulaci reklamy vedle úpravy forem a obsahu reklamních sdělení dovolených a
zakázaných rovněž upravuje působnost a pravomoci dozorčích orgánů, které kontrolují
dodržování tohoto zákona a za případná porušení zákona udělují sankce.159 Kontrola prováděná
prostřednictvím správních úřadů160 nebo orgánů161 jako vykonavatelů veřejné správy se přitom
zpravidla označuje jako správní dozor, tedy správní činnost směřující k nepodřízeným
subjektům, u kterých pozoruje jejich chování a porovnává je s chováním stanoveným právním

158

Přidáno novelizujícím zákonem č. 66/2017 Sb. s účinností od 1. 4. 2017.
DOLEČEK, Marek. Veřejnoprávní regulace reklamy. In: BusinessInfo [online]. 27. 7. 2018 [12. 11. 2019].
Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verejnopravni-regulace-reklamy-ppbi-70162.html
160
Správní úřad je zákonem stanovený okruh záležitostí, které jsou přiřazeny organizační jednotce jako jeho
působnost, viz POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 58.
ISBN 978-80-7552-335-8.
161
Správní orgány jsou podle § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. orgány moci výkonné, orgánů územních
samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné
správy.
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předpisem nebo jiným pravidlem jako chováním žádoucím.162 Správní dozor vykonávají správní
úřady nebo orgány územní samosprávy (dozorčí úřady) v rámci své působnosti jako činnost
doplňující nebo jako činnost výlučnou, a to podle toho, kolik působnosti je jim delegováno a jaké
postavení v systému veřejné správy zaujímají.163
Výčet orgánů, které se podílejí na dozoru nad dodržování zákona o regulaci reklamy, je
poměrně dlouhý,164 přičemž každý z nich vykonává v tomto směru působnost odpovídající jeho
funkčnímu zaměření.165 Prvním kritériem je způsob či forma šíření reklamního sdělení. Televizní
reklama tak kupříkladu spadá do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Druhým
kritériem je inzerovaná komodita. Příkladem budiž reklama na zdravotní služby, jež spadá do
působnosti Ministerstva zdravotnictví. Nutno však podotknout, že je-li dána působnost Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání podle prvního kritéria, neaplikuje se již působnost podle druhého
kritéria. Zbytková působnost je pak svěřena místně příslušným krajským živnostenským úřadům.
Orgány příslušné k výkonu dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy
Dozorový orgán
a) Rada

pro

rozhlasové

televizní vysílání

Působnost
a pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro
sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

b) Státní ústav pro kontrolu pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a
léčiv

buňky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti
podle písmena a)

c) Ministerstvo zdravotnictví

pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této oblasti,
s výjimkou působnosti podle písmena a)

d) Ústřední

kontrolní

zkušební ústav zemědělský

a pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin a pomocné
prostředky, s výjimkou působnosti podle písmena a)

e) Ústav pro státní kontrolu pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou
veterinárních biopreparátů a působnosti podle písmena a)
léčiv

162

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní věda – teorie veřejné správy. 4., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer,
2014, s. 193. ISBN 978-80-7478-561-0.
163
Tamtéž.
164
§ 7 zákona č. 40/1995 Sb.
165
DOLEČEK, Marek. Veřejnoprávní regulace reklamy. In: BusinessInfo [online]. 27. 7. 2018 [12. 11. 2019].
Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verejnopravni-regulace-reklamy-ppbi-70162.html
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f)

Úřad pro ochranu osobních pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky
údajů

podle zvláštního právního předpisu, je-li způsob šíření této
reklamy nekalou obchodní praktikou

g) Státní

zemědělská

potravinářská inspekce

a pro požadavky stanovené zákonem

o potravinách

a

tabákových výrobcích, zejména pokud jde o uvedení
informace naznačující, že země původu potraviny je Česká
republika, pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o výživových a
zdravotních tvrzeních, pro zavádějící informaci užitou v
rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o
poskytování informací o potravinách spotřebitelům a pro
údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy
Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení
původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v reklamě
na potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti
podle písmena a)

h) celní úřady

pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her
zakázaných podle zákona upravujícího hazardní hry, a
sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle
písmene a)

i)

krajské živnostenské úřady

v ostatních případech

Dozor nad dodržováním regulace reklamy na doplňky stravy je tedy svěřen vícero
orgánům. Zákonnost reklamy na doplňky stravy konkrétně posuzuje především Státní
potravinářská a zemědělská inspekce a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zbytkový dozor
vykonávají krajské živnostenské úřady. Pokud svůj doplněk stravy výrobce komunikuje jako
léčivý přípravek, může být poučen dokonce i ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv.166
Tato roztříštěnost v praxi způsobuje problémy se stanovením věcné příslušnosti, a to zejména
krajským živnostenským úřadům se zmíněnou zbytkovou, tedy nekonkrétně vymezenou
působností.

166

Sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. sukls39957/2019.
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4.2.1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále také jako „SZPI“) je od 17. srpna
2015,167 kdy na ni přešly dozorčí kompetence z krajských živnostenských úřadů, orgánem
příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy pro požadavky
stanovené zákonem o potravinách, zejména pokud jde o a) uvedení informace naznačující, že
země původu potraviny je Česká republika, b) pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle
nařízení (EU) č. 1924/2006, c) pro zavádějící informaci užitou v rozporu s nařízením (EU) č.
1169/2011 (léčebná tvrzení) a d) pro použití označení původu, zeměpisných označení a
tradičních výrazů v reklamě na potraviny, včetně sponzorování“,168 s výjimkou působnosti Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání. SZPI tedy posuzuje reklamy na doplňky stravy, ve kterých
jsou zejména uváděna léčebná, výživová a zdravotní tvrzení.
SZPI se řídí zákonem č. 146/2002 Sb., o SZPI, podle něhož jde o správní úřad podřízený
Ministerstvu zemědělství. SZPI vznikla k 1. lednu 2003, kdy nabyl výše zmíněný zákon
účinnosti, čímž zároveň došlo ke zrušení169 České zemědělské a potravinářské inspekce170 a její
transformaci na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
SZPI jakožto inspekce má poměrně úzce specializovanou věcnou působnost a
dvoustupňovou organizační strukturu – ústřední inspektorát a sedm podřízených územních
inspektorátů, z nichž každý vykonává územní působnost pro dva určené kraje. Inspektorát v
Praze tak např. vykonává působnost pro Hlavní město Prahu a zároveň pro Středočeský kraj. 171
Příslušnost inspektorátů k provedení kontroly se řídí místem výkonu činnosti, tzn. že kontrola je
prováděna inspektorátem, v jehož územní působnosti je např. umístěna provozovna. Odvolacím
orgánem je pak pro všechny Ústřední inspektorát SZPI sídlící v Brně, v jehož čele stojí ředitel
jmenovaný ministrem zemědělství.

167

Zákonem č. 202/2015 Sb.
§ 7 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb.
169
§ 18 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb.
170
Zřízené zákonem č. 63/1986 Sb.
171
Podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 146/2002 Sb. existují inspektoráty pro a) Středočeský a Hlavní město Prahu
se sídlem v Praze, b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře, c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni, d)
Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové, f)
Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.
168
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4.2.2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také jako „RRTV“ nebo „Rada“) je
orgánem příslušným k výkonu dozoru nad reklamou „šířenou v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém
a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání“.172 RRTV tedy
posuzuje reklamu v televizi a rozhlase.
Rada sídlí v Praze a byla zřízena s účinností od 4. července 2001,173 kdy nahradila Radu
České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání zřízenou s účinností od 5. března 1992.174
RRTV je ústřední správní úřad,175 nebo také ústřední orgán státní správy,176 který je nezávislý.177
Rada je tedy vykonavatelkou státní správy, má celostátní územní působnost a specializovanou
věcnou působnost (do její působnosti spadá jak rozhlasové a televizní vysílání soukromé, tak
rozhlasové a televizní vysílání veřejné).178 Není podřízená žádnému jinému správnímu úřadu ani
vládě a zároveň nemá žádný jiný podřízený správní úřad.179

4.2.3. Krajské živnostenské úřady
Krajské živnostenské úřady převzaly 1. ledna 2003 od okresních živnostenských úřadů
dozor nad reklamou180 a do 16. srpna 2015 ho vykonávaly spolu s Radou pro rozhlasové a
televizní vysílání. Jako nespecializované správní orgány rozptýlené do 14 krajů se však zejména
v případě složitějších případů často obracely na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o odborné

172

§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.
§ 4 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
174
Zákon č. 103/1992 Sb.
175
§ 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
176
§ 2 zákona č. 2/1969 Sb.
177
K nezávislým správním úřadům bývají kromě RRTV přiřazovány také Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, Český statistický úřad, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad a
dříve rovněž Komise pro cenné papíry, viz POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha:
Wolters Kluwer, 2016, s. 61. ISBN 978-80-7552-335-8.
178
POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 50. ISBN 978-807552-335-8.
179
Tamtéž, s. 64.
180
NOVAKOVÁ, Eva, JANDOVÁ, Venuše. Reklama a její regulace. Praha: Linde, 2006, s. 93. ISBN 80-7201601-6.
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stanovisko jako podklad pro vydání rozhodnutí.181 Takový dozor byl neefektivní a roztříštěný a
plynuly z něj zbytečné náklady.182
Začátkem roku 2015 skupina poslanců navrhla sjednocení dozorčí kompetence v oblasti
doplňků stravy pod Státní ústav pro kontrolu léčiv.183 Poslanci argumentovali tím, že řada
producentů a prodejců doplňků stravy má ve svém portfoliu i léčivé přípravky.184 Poslanci navíc
uvedli, že v některých zemích národní lékové agentury také zaštiťují dozor nad potravinami
včetně reklamy na ně, a Česká republika by tedy v tomto nebyla výjimkou.185 Návrh ovšem
skončil neúspěchem v prvním čtení.186
Až schválená vládní novela zákona o regulaci reklamy187 přenesla od 17. srpna 2015
z větší části výkon dozoru na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci jako orgán, který již
vykonával dozor v oblasti značení potravin, a který měl pro dozor odborně způsobilý personál.188
Mělo se dosáhnout úspor administrativních kapacit na straně krajských živnostenských úřadů a
současně zkvalitnění dozoru nad doplňky stravy.189 Cílem bylo, aby shodné sdělení v reklamě
bylo posuzováno stejně jako při označování potravin.190
Krajským živnostenským úřadům (tj. krajským úřadům a Magistrátu hlavního města
Prahy) zůstala pouze „zbytková“, poměrná nejasně vymezená působnost nad dodržováním
zákona o regulaci reklamy legislativně formulovaná slovy „v ostatních případech“.191 Podle
praxe tyto funkčně příslušné odbory krajských úřadů posuzují případy, kdy je reklamní sdělení
šířeno tiskem či prostřednictvím internetu a zároveň nespadá do působnosti Státní zemědělské a

181

Důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 363 (7. volební období, 2013-2017). In: Poslanecká sněmovna [online].
27. 11. 2014 [20. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=363
182
Tamtéž.
183
Sněmovní tisk č. 391 (7. volební období, 2013-2017). In: Poslanecká sněmovna [online]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=391
184
Tamtéž.
185
Tamtéž.
186
Sněmovní tisk č. 391 (7. volební období, 2013-2017). In: Poslanecká sněmovna [online]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=391
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Důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 363 (7. volební období, 2013-2017). In: Poslanecká sněmovna [online].
27. 11. 2014 [20. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=363
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Tamtéž.
189
Tamtéž.
190
Tamtéž.
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§ 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb.
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potravinářské inspekce.192 Může se jednat například o reklamu na doplněk stravy uveřejněnou
v tisku, ve které chybí zřetelný, dobře čitelný text „doplněk stravy“.193
Některé krajské živnostenské úřady jako například Krajský úřad Jihočeského kraje194 či
Krajský úřad Ústeckého kraje195 však svou působnost v oblasti doplňků stravy odmítají s tím, že
dozor nad plněním povinností podle ust. § 5d tohoto zákona je v pravomoci Státní zemědělské
potravinářské inspekce. Ostatní krajské úřady sice svou působnost neodmítají, ale v odpovědi na
žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informací196 ve většině
případů uvádějí, že žádná rozhodnutí nevydaly.
Rozhodování krajských živnostenských úřadů v oblasti reklamy na doplňky stravy
Kraj

Postoj úřadu k Rozhodovací praxe
reklamě

na

doplňky stravy
1

Hlavní město Praha

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 27. 3. 2019 nevydal žádné
působnost

2

Středočeský

Uznává
působnost

rozhodnutí197
svou Od 17. 5. 2015 do 1. 4. 2019 vydal jedno
rozhodnutí podle zákona o regulaci reklamy
týkající se doplňků stravy198

3

Jihočeský

Neuznává svou Od 17. 5. 2015 do 30. 3. 2017 nevydal žádné
působnost

rozhodnutí, od 1. 4. 2017 podle něj přešel dozor
na SZPI199

4

Plzeňský

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 2. 4. 2019 nevydal žádné
působnost

5

Karlovarský

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 4. 4. 2019 nevydal žádné
působnost

6

Ústecký

rozhodnutí za reklamu na doplňky stravy200
rozhodnutí ve věci reklamy na doplňky stravy201

Neuznává svou Od 17. 8. 2015 podle něj přísluší dozor SZPI202
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DOLEČEK, Marek. Veřejnoprávní regulace reklamy. In: BusinessInfo [online]. 27. 7. 2018 [12. 11. 2019].
Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verejnopravni-regulace-reklamy-ppbi-70162.html
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199
Sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. KHEJ 38127/2019/kakr SO.
200
Sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. ZN/312/KDS/19.
201
Sdělení Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 4. 4. 2019, sp. zn. KK/1240/LP/19.
202
Sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. KUUK/41485/2019/SCKZU.
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působnost
7

Liberecký

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 26. 3. 2019 nevydal žádné
působnost

8

Královéhradecký

Uznává

rozhodnutí ve věci reklamy na doplňky stravy203
i Od 17. 5. 2015 do 26. 3. 2019 nevydal žádné

neuznává

svou rozhodnutí v oblasti reklamy na doplňky stravy s

působnost

tím, že podle něj „prakticky veškeré kompetence“
přešly na SZPI204

9

Pardubický

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 1. 4. 2019 nevydal žádné
působnost

10 Olomoucký

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 1. 4. 2019 nevydal žádné
působnost

11 Moravskoslezský

rozhodnutí ohledně reklamy na doplňky stravy205

Uznává
působnost

rozhodnutí v oblasti reklamy na doplňky stravy206
svou Od 17. 5. 2015 do 26. 3. 2019 vydal dvě
rozhodnutí o pokutě, které se týkalo regulace
reklamy na doplněk stravy207

12 Jihomoravský

Nevyvrací svou Od 17. 8. 2015 do 26. 3. 2019 nevydal žádné
působnost

13 Zlínský

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 2. 4. 2019 neuložil žádné
působnost

14 Kraj Vysočina

rozhodnutí týkající se doplňků stravy208
správní tresty v případech doplňků stravy209

Nevyvrací svou Od 17. 5. 2015 do 26. 3. 2019 neřešil žádnou
působnost

reklamu na doplňky stravy210

4.3. Oprávnění dozorčích orgánů na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Správní úřady vykonávající správní dozor, resp. zaměstnanci těchto dozorčích orgánů
disponují řadou dozorčích oprávnění.211 Jde především o procesní oprávnění i povinnosti, které
stanoví přímo zvláštní zákon upravující správní dozor, případně se použije regulace dle

203

Sdělení Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 4. 4. 2019, sp. zn. KULK 26673/2019.
Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. KUKHK-IZ-34/OP/2018.
205
Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. KrÚ 25270/2019.
206
Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. KÚOK/33802/2019/OMPSČ/523.
207
Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. VŽ/8324/2019/Juc.
208
Sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. JMK 46829/2019.
209
Sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. KUZL 20154/2019.
210
Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. KUJI 24962/2019.
211
SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2013, s. 232. ISBN 978-80-7478-902-1.
204
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kontrolního řádu.212 Kontrolující je tak v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn například
provádět kontrolní prohlídky či požadovat poskytnutí dokumentů vztahujících se k předmětu
kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby.213 Odpovídající stránkou daného právního vztahu
je zejména povinnost kontrolované osoby poskytnout součinnost potřebnou k výkonu
kontroly,214 která je zajišťována především pod hrozbou uložení pokuty.215
Vedle pravomoci uložit sankci v podobě pokuty mají orgány dozorující reklamu rovněž
pravomoc nařídit „odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem“. Dozorčí
orgány jsou také oprávněny „pozastavit zahájení šíření nepovolené srovnávací reklamy nebo
reklamy, která je nekalou obchodní praktikou“.216
Pokud by bylo navíc dalším šířením takové reklamy ohroženo zdraví nebo život, je
dozorčí orgán oprávněn nařídit, aby zadavatel nebo zpracovatel zveřejnil opravné prohlášení,
přičemž toto prohlášení musí být šířeno ve stejném komunikačním médiu jako reklama, jež byla
označena za nezákonnou.217

4.4. Povinnosti dozorčích orgánů na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Základní povinnost dozorčího orgánu podle kontrolního řádu spočívá ve zjištění stavu
věci v „rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit
kontrolní zjištění potřebnými podklady“.218 Při výkonu dozoru musí být šetřena „práva a
oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby“.219 Kontrolované osobě musí
být umožněno „účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění
účelu nebo provedení kontroly“.220 Úřední osoby pověřené výkonem dozoru jsou povinny
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly při výkonu dozoru, a
nezneužít jejich znalosti.221

212

Zákon č. 255/2012 Sb.
§ 8 zákona č. 255/2012 Sb.
214
Tamtéž.
215
Např. § 15 zákona č. 255/2012 Sb.
216
§ 7c odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb.
217
§ 7c odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.
218
§ 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.
219
§ 9 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb.
220
§ 9 písm. e) zákona č. 255/2012 Sb.
221
§ 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.
213
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4.5. Správní trestání na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Poruší-li zadavatel, zpracovatel či šiřitel pravidla upravující reklamu na doplňky stravy,
může se dopustit přestupku, kterým se rozumí „společensky škodlivý protiprávní čin, který je v
zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o
trestný čin.“222 Za přestupek lze následně uložit správní trest, který „ukládá příslušný orgán po
provedeném řízení a kterým se působí újma pachateli za spáchaný přestupek“.223 Správní tresty
mají represivní a preventivní funkci.224

4.5.1. Správní tresty na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Typickým správním trestem za porušení zákona o regulaci reklamy je pokuta, která může
dosáhnout až 2 000 000 Kč.225 Při správním uvážení o konkrétní výši pokuty se přihlíží
k obecným zásadám správního trestání, zejména zásadě přiměřenosti. 226 Sazba pokuty by měla
být stanovena s přihlédnutím k povaze a závažnosti přestupku a měla by být srovnatelná se
sazbou pokuty stanovenou v zákoně pro přestupek se stejnou nebo podobnou typovou
závažností.227
Dozorčí orgány za přestupek v některých případech udělují pouze napomenutí. Při
ukládání napomenutí „správní orgán upozorní pachatele na důsledky protiprávního jednání, jež
mu podle zákona hrozí, pokud by se i v budoucnu dopouštěl podobného jednání“.228 Napomenutí
je nejmírnějším správním trestem, který lze uložit za jakýkoliv přestupek, není-li jeho uložení
výslovně zákonem vyloučeno, a proto se ukládá za méně závažné přestupky. 229 Jeho účelem je
působit pachateli morální újmu a působit na něj výchovně tak, aby si uvědomil protiprávnost a
společenskou škodlivost svého činu.230 Jeho uložení je na místě v případech posuzování
pachatelů, kteří se protiprávního jednání dopustili poprvé, toto jednání nevykazuje vyšší
společenskou škodlivost a uložení jiného, přísnějšího správního trestu (například pokuty) by se
222

§ 5 zákona č. 250/2016 Sb.
PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 198. ISBN 978-80-7502-221-9.
224
Tamtéž.
225
§ 45 zákona č. 250/2016 Sb.
226
MÁRTON, Michal, GONSIOROVÁ, Barbora. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha:
Leges, 2017, s. 102. ISBN 978-80-7502-200-4.
227
Tamtéž.
228
§ 45 zákona č. 250/2016 Sb.
229
MÁRTON, Michal, GONSIOROVÁ, Barbora. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha:
Leges, 2017, s. 101. ISBN 978-80-7502-200-4.
230
PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 203. ISBN 978-80-7502-221-9.
223
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jevilo jako nepřiměřeně tvrdé.231 Napomenutí je specifické tím, že nevyžaduje výkon, protože
samotným uložením se realizuje účel této sankce.232 Zatímco u přestupků fyzických osob je
napomenutí tradičním trestem, s účinností od 1. července 2017 se mohou napomenutí ukládat
také za přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob.233

4.5.2. Ukládání trestů na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Při určení druhu a výměry správního trestu přihlížejí dozorčí orgány k povaze a
závažnosti přestupku. Povaha a závažnost přestupku je dána zejména a) významem zákonem
chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen (např. právo spotřebitelů na
pravdivé informace o potravinách), b) významem a rozsahem následku přestupku, c) způsobem
spáchání přestupku, d) okolnostmi spáchání přestupku, e) u fyzické osoby též druhem a mírou
jejího zavinění, popřípadě pohnutkou, je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku, f) délkou
doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav
udržovaný protiprávním jednáním pachatele, g) počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří
pokračování v přestupku.234
Jako k polehčující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal
přestupek ve věku blízkém věku mladistvých, b) spáchal přestupek, aby odvrátil útok nebo jiné
nebezpečí, aniž byly zcela naplněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, nebo překročil
meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost, c) napomáhal k odstranění škodlivého následku
přestupku nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu, d) oznámil přestupek správnímu orgánu
a při jeho objasňování účinně napomáhal, nebo e) spáchal přestupek pod vlivem hrozby nebo
nátlaku anebo pod tlakem podřízenosti nebo závislosti na jiném.235
Jako k přitěžující okolnosti se přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal přestupek
tak, že využil něčí bezbrannosti, podřízenosti nebo závislosti na jiné osobě, b) spáchal více
přestupků, c) spáchal přestupek opakovaně, d) zneužil ke spáchání přestupku svého zaměstnání,
postavení nebo funkce, e) spáchal přestupek jako člen organizované skupiny, nebo f) spáchal
231

MÁRTON, Michal, GONSIOROVÁ, Barbora. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha:
Leges, 2017, s. 101. ISBN 978-80-7502-200-4.
232
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 314. ISBN 97880-7400-624-1.
233
PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 203. ISBN 978-80-7502-221-9.
234
§ 38 zákona č. 250/2016 Sb.
235
§ 39 zákona č. 250/2016 Sb.
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přestupek na dítěti, osobě těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo
nemohoucí.236

4.6. Opravné prostředky na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Rozhodnutí vydaná ve věci reklamy na doplňky stravy lze přezkoumat, a to v tzv.
opravných řízeních.237
Proti rozhodnutí inspektorátu SZPI se lze odvolat k Ústřednímu inspektorátu SZPI.
Následně lze podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců od doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, přičemž podání žaloby nemá odkladný účinek. 238 Proti
rozhodnutí Krajského soudu v Brně lze dále podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu, a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení, avšak pouze na základě vymezených
důvodů.239
Proti rozhodnutí RRTV nelze podat opravný prostředek (řádný ani mimořádný) a ani
dozorčí prostředek.240 Podává se přímo správní žaloba k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě
dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, přičemž podání žaloby nemá
odkladný účinek.241 Následně lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, a to ve
lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení, avšak pouze na základě vybraných důvodů.242
Proti rozhodnutí krajského živnostenského úřadu lze podat odvolání k Ministerstvu
průmyslu a obchodu, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Proti
rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu lze následně podat správní žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí,
přičemž podání žaloby nemá odkladný účinek.243 Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze lze
podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne
jeho doručení, opět pouze na základě vybraných důvodů.244

236

§ 40 zákona č. 250/2016 Sb.
KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 385. ISBN 978-80-7400-727-9.
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V souladu s ustanovením § 65 an. zákona č. 150/2002 Sb.
239
§ 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.
240
§ 66 zákona č. 231/2001 Sb.
241
V souladu s ustanovením § 65 an. zákona č. 150/2002 Sb.
242
§ 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.
243
V souladu s ustanovením § 65 an. zákona č. 150/2002 Sb.
244
§ 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.
237

44

Kdo rozhoduje o opravných prostředcích v oblasti regulace reklamy na doplňky stravy
Rozhodnutí

Odvolání

Žaloba

Ústřední inspektorát

Inspektorát SZPI

Krajský soud v Brně

SZPI

RRTV

---

Krajské živnostenské

Ministerstvo

úřady

průmyslu a obchodu

Kasační stížnost

Nejvyšší správní soud
Městský soud v Praze

4.7. Skutkové podstaty přestupků na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Reklamu na potraviny, potažmo doplňky stravy upravuje § 5d zákona o regulaci reklamy.
Šíří-li právnická nebo podnikající fyzická osoba reklamu na doplňky stravy, která je v rozporu
s § 5d zákona o regulaci reklamy, lze jí jako šiřiteli uložit pokutu245 do 500 000 Kč.246 Právnické
nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle § 5d jako zadavateli reklamy uložit
pokutu247 do 2 000 000 Kč.248 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se může za porušení §
5d dopustit přestupku také jako zpracovatel,249 za což jí lze rovněž uložit pokutu do 2 000 000
Kč.250
Maximální výše pokuty za porušení § 5d zákona o regulaci reklamy
Zadavatel

2 000 000 Kč

Zpracovatel

2 000 000 Kč
500 000 Kč

Šiřitel

4.8. Rozhodovací praxe na úseku regulace reklamy na doplňky stravy
Tato diplomová práce analyzuje rozhodovací praxi na úseku regulace reklamy na doplňky
stravy za vybrané časové období jednoho roku, a to od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018,
přičemž tuto část rozděluje na několik podkapitol dle jednotlivých porušovaných ustanovení

245

§ 8a odst. 1 písm. r) zákona č. 40/1995 Sb.
§ 8a odst. 5 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.
247
§ 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb.
248
§ 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
249
§ 8a odst. 3 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb.
250
§ 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
246
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regulujících reklamu na doplňky stravy. Popisy jednotlivých rozhodnutí jsou seřazeny
chronologicky.
Rozhodnutí RRTV o uložení pokuty byla a jsou veřejně dostupná na webových stránkách
RRTV.251 Rozhodnutí SZPI a krajských živnostenských úřadů nejsou veřejně dostupná, a proto
byla vyžádána na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k
informacím.

4.8.1. Uvádění výživových a zdravotních tvrzení v reklamě na doplňky stravy
Podle § 5d odst. 1 zákona o regulaci reklamy mohou být v reklamě uvedena výživová
nebo zdravotní tvrzení pouze za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. dle
nařízení (EU) č. 1924/2006.

4.8.1.1. Rozhodovací praxe SZPI v oblasti výživových a zdravotních tvrzení
Nezákonným uváděním výživových a zdravotních tvrzení se během roku 2018 zabývala
pouze SZPI, přičemž i v rámci rozhodovací praxe SZPI nalezneme pouze jedno rozhodnutí, které
se omezovalo pouze na potrestání tohoto ustanovení. Ve většině případů totiž spolu se
zakázanými zdravotními tvrzeními docházelo také k uvádění léčebných tvrzení, případně
docházelo k porušení dalších povinností (např. stanovených zákonem o potravinách), které SZPI
následně sankcionovala ve společném rozhodnutí.
Rozhodnutí vydaná SZPI v roce 2018 za porušení § 5d odst. 1 zákona o regulaci reklamy
Datum vydání rozhodnutí

Pachatel

Uložený správní trest

11. 6. 2018

KetoDiet CZ s.r.o.

25 000 Kč

Inspektorát SZPI v Hradci Králové uložil v červnu 2018 pokutu 25 000 Kč společnosti
KetoDiet CZ s.r.o. za to, že jako zadavatel reklamy na svých webových stránkách a v
komerčních článcích uváděla nepřípustná zdravotní tvrzení, která odkazovala na míru nebo
množství úbytku hmotnosti (např. „nikdy jsem nejedla tak výborné dietní produkty, u kterých

251

Rozhodnutí o vině. In: Rada pro rozhlasové a televizní
https://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-vine-ostatni.htm
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vysílání

[online].

Dostupné

z:

jsem zhubla 4 kg za 14 dní“).252 Jako přitěžující okolnost inspektorát vyhodnotil skutečnost, že
společnost v oboru podniká už od roku 2014, a mohla tak získat dostatečné zkušenosti k tomu,
aby podobným přestupkům dokázala předcházet. Společnost byla za obdobné porušení
sankciována již v únoru 2017 pokutou ve výši 20 000 Kč.

4.8.2. Uvádění léčebných tvrzení v reklamě na doplňky stravy
Podle § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy „reklama na potraviny musí splňovat
požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích, zejména pokud jde o
uvedení informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, přímo použitelným
předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu,
zeměpisných označení a tradičních výrazů“.
Podle těchto požadavků informace o potravině nesmějí „připisovat jakékoli potravině
vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto
vlastnosti odkazovat“.253 Úkolem správního orgánu přitom není prokazovat, zda doplněk stravy
má léčebné účinky, či nemá, ale posoudit, „zda reklama takové vlastnosti doplňku stravy
přisuzuje, či na ně odkazuje“.254

4.8.2.1. Rozhodovací praxe SZPI v oblasti uvádění léčebných tvrzení
Státní zemědělská a potravinářská inspekce se v roce 2018 zabývala porušením
ustanovení o uvádění léčebných tvrzení několikrát, přičemž ukládala desetitisícové pokuty.
Rozhodnutí uvedená níže představují pouze „jednodušší“ případy, kdy řízení nezahrnovala
vícero přestupků najednou, ale zabývala se pouze uváděním léčebných tvrzení.
Rozhodnutí vydaná SZPI v roce 2018 za porušení § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy
Datum vydání rozhodnutí Pachatel

Uložený správní trest

20. 3. 2018

25 000 Kč

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

252

Příkaz SZPI ze dne 11. 6. 2018, č. j. SZPI/AH658-3/2018.
Čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 1169/2011.
254
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013, č. j. 7 As 91/2013-39.
253
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29. 3. 2018

ONKO Pharma, s.r.o.

20 000 Kč

5. 4. 2018

ECONOMY CLASS COMPANY s.r.o.

50 000 Kč

20. 7. 2018

Biomedica spol. s.r.o.

20 000 Kč

11. 10. 2018

CANNABIS Pharma, s.r.o.

20 000 Kč

15. 10. 2018

JIK - 05, spol. s.r.o.

50 000 Kč

12. 12. 2018

MAGISTRA, a.s.

20 000 Kč

Inspektorát v Praze v březnu 2018 uložil pokutu 25 000 Kč společnosti PharmaSwiss
Česká republika s.r.o. za to, že jako zpracovatel zpracoval reklamu na doplněk stravy
RYMANOS, která obsahovala nedovolená léčebná (antibakteriální) tvrzení.255 V neprospěch
bylo hodnoceno to, že se jednalo o zjevné vady, které obviněný mohl odstranit.
V říjnu 2018 společnost CANNABIS Pharma, s.r.o., obdržela od inspektorátu v Praze
pokutu 20 000 Kč za to, že zpracovala pro svou vlastní potřebu 200 ks reklamních letáků,
reklamní přenosný banner a reklamní plochu na přední straně prezentačního stolku na veletrhu
CANNA FEST 2017, přičemž v reklamních předmětech uvedla řadu léčebných tvrzení (např.
„řešení

příčiny

vašich

zdravotních

problémů“

či

„pro

zklidnění

při

nádorových

onemocněních“).256
Pražská společnost JIK – 05, spol. s.r.o., obdržela v říjnu 2018 pokutu 50 000 Kč od
inspektorátu v Praze za to, že šířila reklamu v časopise TV Pohoda prezentující doplněk stravy
na obnovu poškozených kloubů, u kterého uvedla velký počet léčebných tvrzení (např. „očišťuje
klouby od nahromaděných toxinů a likviduje záněty“).257 V neprospěch byl hodnocen značný
počet výtisků (105 489 kusů bylo vloženo do regionálních novin a 38 893 kusů bylo prodáno
samostatně), který mohl poškodit velké množství spotřebitelů. Inspektorát ovšem přihlédl k
povaze činnosti obviněného, kdy v redakci společnosti pracuje malý počet zaměstnanců k
vytvoření systému kontroly.
V prosinci 2018 inspektorát v Praze uložil pokutu 20 000 Kč pražské společnosti
MAGISTRA, a.s., která zpracovala reklamní letáky, ve kterých uváděla léčebné tvrzení o
doplňcích stravy („ještě krásnější nohy bez křečových žil“).258 Jako polehčující okolnost vzal
inspektorát v úvahu to, že se jednalo o první protiprávní jednání obviněného sankcionované
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Příkaz SZPI ze dne 20. 3. 2018, č. j. SZPI/AH129-6/2018.
Rozhodnutí SZPI ze dne 11. 10. 2018, č. j. SZPI/AV198-5/2018.
257
Příkaz SZPI ze dne 15. 10. 2018, č. j. SZPI/AW165-7/2018.
258
Rozhodnutí SZPI ze dne 12. 12. 2018, č. j. SZPI/AU170-11/2018.
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správním orgánem. Inspektorát však dále přihlédl k povaze činnosti společnosti, která sdružuje
nezávislé lékárny, pro které již několik let provádí marketingové služby, v důsledku čehož
inspektorát usoudil, že společnost disponuje dostatečnými znalostmi, aby spotřebitelům dokázala
poskytnout adekvátní informace o kupovaných produktech.

4.8.2.2. Rozhodovací praxe RRTV v oblasti uvádění léčebných tvrzení
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se v roce 2018 zabývala porušením ustanovení o
uvádění léčebných tvrzení několikrát, přičemž ukládala napomenutí, desetitisícové pokuty, a
jednou dokonce pokutu ve výši 600 000 Kč.
Rozhodnutí vydaná RRTV v roce 2018 za porušení § 5d odst. 2 zákona o regulaci reklamy
Datum vydání rozhodnutí

Pachatel

Uložený správní trest

23. 1. 2018

SVUS Pharma

50 000 Kč

23. 1. 2018

SWISS PHARMACEUTICAL

600 000 Kč

INVESTMENT LLC
21. 3. 2018

Salutem Pharma s.r.o.

napomenutí

21. 3. 2018

JANKAR PROFI, s.r.o

napomenutí

18. 6. 2018

SWISS PHARMACEUTICAL

napomenutí

INVESTMENT LLC
31. 7. 2018

Onapharm, s.r.o.

10 000 Kč

1. 10. 2018

Vetrisol, s.r.o.

20 000 Kč

Společnost SVUS Pharma a.s. v lednu 2018 dostala pokutu 50 000 Kč za odvysílání
reklamy na doplněk stravy Preventan obsahující vitamín C v lednu 2017 na TV programu
Prima.259 Z obsahu obchodního sdělení totiž vyplývalo, že je přípravek určen na prevenci
onemocnění. SVUS Pharma přitom namítala, že reklama je zpracována s prvky reklamní
nadsázky, které se projevily zejména diskutovaným textem písně, která se v reklamě objevuje:
„Medvědi to vědí, že kdo se dá na Preventan, jen tak nic ho nesklátí, odolný je jako Sandokan.
Preventan když cucáme, nekašlem a nepšíkáme. Já a moji nejbližší u nosu nudli nikdy nemáme.“
RRTV však namítla, že z reklamy vyplývá, že „kdo užívá Preventan, nemá projevy onemocnění
(nosní sekret, kýchání, kašel).“ Přestože tedy doplněk stravy obsahuje vitamín C, o kterém jsou

259

Rozhodnutí RRTV ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. RRTV/2017/474/had.
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prospěšné účinky všeobecně známé a který má i schválené zdravotní tvrzení „vitamin C přispívá
k normální funkci imunitního systému“, v kontextu reklamního příběhu může spotřebitel nabýt
dojmu, že doplněk stravy je schopný onemocnění vyléčit či mu zabránit. Za možnou relevantní
okolnost také Rada poukázala na skutečnost, že k porušení došlo „v období ledna, tedy v době,
kdy je v souvislosti se zvýšenou nemocností zvýšená poptávka po přípravcích určených k
upevnění zdraví, či přímo po léčivech“. Radě bylo ze správní činnosti známo, že společnost se v
minulosti již několikrát dopustila porušení zákona o regulaci reklamy. „Upustit od sankce by v
daném případě znamenalo rezignovat na ochranu spotřebitele v kontextu reklamy spojené se
zdravím,“ dodala Rada.
Jednu z nejvyšších pokut v oblasti propagace doplňků stravy za poslední dobu udělila
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na začátku roku 2018.260 Sankcí ve výši 600 000 Kč
potrestala americkou společnost SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC za zadání
reklamy na doplněk stravy „Enzycol DNA“, odvysílané v červenci 2016 na programu Televize
Barrandov, která v názvu doplňku homonymicky odkazovala na název nemoci – „dna“.
Společnost přitom slůvko „DNA“ v reklamě prezentovala jako zkratku pro slova „Denní
Nenávyková

Alternativa“

a

také

ve

spotu

umístila

symbol

DNA,

tj.

šroubovici

(deoxyribonukleové kyseliny). Název přípravku však byl vysloven dohromady a nikoli
hláskovaně a byly taktéž hojně užity slogany jako „Enzycol DNA vás na dně nenechá“. Spot dále
obsahoval doporučení přípravku pro případ zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi a kloubních
obtíží (tj. typický projev onemocnění dnou) a zobrazoval animaci postavy člověka se
zvýrazněním bolestivých kloubů, které v souvislosti s užitím propagovaného produktu postupně
ustupovaly. Z celkového kontextu tedy vyplývalo, že Enzycol DNA je přípravek k léčbě
onemocnění dnou, což Rada uzavřela s tím, že „jednání účastníka je tak možno hodnotit jako
bezskrupulózní snahu o inzerci produktu, který sice maskovaně, avšak zcela prokazatelně využívá
podobností slov a termínů závažného onemocnění pohybového ústrojí a terminologického
konstruktu.“
V březnu 2018 RRTV napomenula společnost Salutem Pharma s.r.o. za zadání reklamy
propagující doplněk stravy Parazitex, odvysílanou v říjnu 2016 na TV programu PRIMA, neboť
z obsahu obchodního sdělení vyplynulo, že přípravek je určen k odstranění parazitů, konkrétně
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Rozhodnutí RRTV ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. RRTV/2017/761/had.

50

například tasemnice či toxoplazmózy, a tedy k vyléčení parazitárních onemocnění, případně
prevenci následků spojených s výskyty parazitů v lidském organismu.261
V březnu 2018 RRTV řešila věc týkající se společnosti JANKAR PROFI, s.r.o., která
zadala reklamu (teleshopping) na doplněk stravy „KARDIOFIT proti civilizačním nemocem“
odvysílanou v prosinci 2016 na TV programu NOVA.262 Společnost v obchodním sdělení
propagovala účinek produktu ve vztahu k civilizačním chorobám a kardiovaskulárním
problémům, konkrétně pak jejich předcházení, čímž deklarovala preventivní účinek potraviny.
RRTV od uložení pokuty s ohledem na postoj účastníka řízení, který v písemném vyjádření
projevil lítost nad zvolenou formulací a uznal její nevhodnost, nakonec upustila.
Před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání neobstála ani americká společnost SWISS
PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, která zadala reklamu na doplněk stravy Imunit
Hlíva ústřičná 800 mg, která byla odvysílána v prosinci 2016 na TV programu Nova.263 Z obsahu
obchodního sdělení totiž vyplývalo, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně
jeho prevenci. „V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy onemocnění, současně je pak
deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na onemocnění. Kontext vyplývá z uvedení tvrzení,
že přípravek napomáhá komplexně udržovat obranyschopnost a přirozenou imunitní odpověď.“
Rada nakonec usoudila, že nejsou dány dostatečné důvody pro uložení pokuty, neboť řízení bylo
zahájeno na základě podnětu až rok po odvysílání.
V červenci 2018 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pokutovala společnost
Onapharm, s.r.o., za televizní reklamu na doplněk stravy Blokurima, odvysílanou v listopadu
2016 na TV programu Prima love.264 Reklama ztvárňovala postavu, stojící před toaletou a zjevně
trpící problémem močových cest, které ale daný zdravotní problém vyřeší doplněk stravy
Blokurima. Rada reklamu popsala tak, že „obsahuje audiovizuální prvky, které ve svém celku
evokují léčebný účinek doplňku stravy při onemocnění močových cest, způsobených bakterií
E.coli“. Reklama tedy ani nemusela zmiňovat konkrétní název onemocnění. Protože se jednalo o
krátké, několikasekundové sdělení a navíc o první provinění pachatele, Rada společnosti uložila
pokutu pouze 10 000 Kč.
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Rozhodnutí RRTV ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. RRTV/2017/592/had.
Rozhodnutí RRTV ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. RRTV/2017/441/had.
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Rozhodnutí RRTV ze dne 18. 6. 2018, sp. zn. RRTV/2017/1092/had.
264
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V říjnu 2018 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu 20 000 Kč
společnosti Vetrisol s.r.o. za reklamu odvysílanou v listopadu 2017 na TV programu Prima, která
se týkala doplňku stravy s názvem Happy Imun a zobrazovala zlepšení zdravotního stavu hlavní
postavy trpící příznaky onemocnění.265 Jako přitěžující okolnost hrálo mj. roli to, že reklamní
příběh zahrnoval děti. Rada nicméně zohlednila skutečnost, že se jednalo o první provinění
pachatele v této oblasti.

4.8.2.3. Soudní rozhodovací praxe v oblasti uvádění léčebných tvrzení
Nejvyšší správní soud se opakovaně zabýval spory týkajícími se uvádění léčebných
tvrzení v reklamě na doplňky stravy. V roce 2008 posuzoval televizní reklamu na přípravek
Urinal, kdy konstatoval, že je nepřípustné reklamní sdělení, které doplněk stravy způsobem
prezentace a charakteristikou přiblíží léčivům, či dokonce vyvolá dojem, že se jedná o léčivo.
„Zadavatel reklamy je samozřejmě oprávněn uvádět pravdivé informace ohledně vlastností
nabízeného doplňku stravy, avšak je zároveň povinen spotřebitele zřetelně a jasně informovat, že
jde pouze o doplněk stravy a nikoliv o léčivo, které by v případě onemocnění mělo léčivý
účinek.“266
Nejvyšší správní soud v roce 2008 dále uvedl, že „si je vědom náročnosti, kterou zákon o
regulaci reklamy v oblasti ochrany spotřebitele klade na zadavatele reklamy na doplňky stravy,
ovšem za daných zákonem stanovených pravidel je nezbytné zdůraznit ochranu spotřebitele jako
subjektu, jemuž jsou mnohá reklamní sdělení adresována především za účelem zvýšení prodeje
výrobku, a nikoliv za účelem zlepšení zdravotního stavu či fyzické kondice adresátů. (…) Výklad
citovaného ustanovení neznamená absolutní nemožnost reklamy na doplněk stravy nebo dokonce
zákaz uvádět o nabízeném výrobku pravdivé informace. Je pouze nutné spotřebitele dostatečně
informovat o povaze výrobku, kterým je doplněk stravy, se sdělením o účincích a působení látek
obsažených v přípravku a zřetelně uvést, že se nejedná o léčivo a že v případě zdravotních potíží
je třeba se obrátit na lékaře.“267
Citovaný právní názor byl poté potvrzen i rozsudkem Nejvyššího správního soudu o rok
později, kdy Nejvyšší správní soud uvedl, že „není rozhodné, zda byly v reklamě na doplněk
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Rozhodnutí RRTV ze dne 1. 10. 2018, sp. zn. RRTV/2018/287/had.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2008, č. j. 7 As 50/2008-67.
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stravy uváděny pravdivé informace o účincích užívání prezentovaného přípravku“. Naopak
rozhodným pro naplnění skutkové podstaty je, „zda kombinace obsahu reklamního sdělení a
jejího grafického zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy dojem, že prezentovaný
doplněk stravy je lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit nebo jim předcházet“.268
Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že „pro naplnění skutkové podstaty je dostačující,
pokud je na takové schopnosti přípravku obsahem reklamního sdělení pouze odkazováno.“269

4.8.3. Uvádění zřetelného textu „doplněk stravy“ v reklamě na doplňky stravy
Snadná čitelnost textu na obalu potraviny pomáhá spotřebitelům se informovaně
rozhodnout, zda si koupí určitý produkt. Podle § 5d odst. 3 zákona o regulaci reklamy musí proto
reklama na doplněk stravy s účinností od 26. ledna 2006270 obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný, text „doplněk stravy“.
V případě porušení tohoto ustanovení zadavatelé reklamy často argumentují tím, že
spotřebitelé mohou získat informaci o doplňku stravy z obalu výrobku, resp. od lékárníka. Jak
ale uvedl Nejvyšší správní soud, „této povinnosti se zadavatel reklamy nezprostí případným
následným informováním zákazníka prostřednictvím obalu výrobku či lékárníka. Zákazník musí
být o této skutečnosti řádně zpraven již v reklamě na takový výrobek.“271 Pojem „zřetelnosti“ byl
především v minulosti pro svou neurčitost předmětem mnoha diskuzí.
Nejvíce se uváděním zřetelného textu „doplněk stravy“ v reklamě na doplňky stravy
zabývá Rada pro rozhlasovou a televizní vysílání. Ta už v roce 2008 v rozhodnutí týkající se
reklamy na volně prodávaný humánní léčivý přípravek Strepsils uvedla, že „zřetelnost“ by měla
být chápána nejen v technickém popisu písma, nýbrž také ve vizuálním vjemu deklarované
informace. „Je-li (…) povinností zadavatele, aby v reklamním spotu uvedl text „doplněk stravy“,
pak je nutné sledovat dobu, po kterou je text uveden, dále grafické zpracování pozadí (například
blikání doprovodných textů a tedy odvádění pozornosti, akustické vjemy, které taktéž může
odvádět pozornost).“272

268
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání následně k výkladu pojmu „zřetelný text“
vydala273 na svém zasedání 2. listopadu 2010 právní stanovisko.274 Podle něj „zřetelný text má
být proveden takovým způsobem, aby byl divákem nejen zaznamenatelný, ale aby divák měl
současně i dostatečnou dobu k jeho přečtení, tzn. že doba uvedení textu by měla být úměrná
délce celého vloženého textu a nebyla kratší než doba nezbytně nutná pro hlasité přečtení textu.
Je-li kromě povinného textu do reklamy vložen i další text dle úvahy tvůrce reklamy, pak musí být
divákovi poskytnut takový čas, který umožní přečtení celého vloženého textu. 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. Zřetelnost
textu by neměla být narušována odváděním pozornosti diváka od předmětného textu, zejména
rušivými dynamickými podkresy, či nadbytečnými obrazovými či zvukovými efekty. Text by neměl
být uváděn svisle podél prezentovaného výrobku. Vzhledem k faktu, že požadavek na zřetelnost je
požadován v souvislosti s reklamou na doplňky stravy a volně prodejná humánní léčiva, tak za
nesplnění podmínky zřetelnosti textu je považována situace, je-li text uveden pouze na balení
přípravku. Text musí být výlučně v českém jazyce.“

4.8.3.1. Rozhodovací praxe SZPI v oblasti uvádění zřetelného textu „doplněk stravy“
Státní zemědělská a potravinářská inspekce se ustanovením § 5d odst. 3 zákona o
regulaci reklamy v souladu se svou působností nezabývá.

4.8.3.2. Rozhodovací praxe RRTV v oblasti uvádění zřetelného textu „doplněk stravy“
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řeší porušení ustanovení týkající se zřetelně
zobrazeného textu doplněk stravy v reklamě několikrát ročně. Jen během roku 2018 rozhodla pět
kauz, kdy ve dvou případech uložila napomenutí, v dalších dvou případech sankci 10 000 Kč a
v posledním případě pokutu 20 000 Kč.
Rozhodnutí vydaná RRTV v roce 2018 za porušení § 5d odst. 3 zákona o regulaci reklamy
273

Podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb.
Stanovisko RRTV ze dne 2. 11. 2010. In: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. Dostupné z:
https://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/Stanovisko_zretelny_text.pdf
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Datum vydání rozhodnutí

Pachatel

Uložený správní trest

14. 2. 2018

VETRISOL s. r. o.

napomenutí

21. 3. 2018

Patron ca, s.r.o.

napomenutí

13. 8. 2018

Vitabalans CZ, s.r.o.

10 000 Kč

14. 8. 2018

TEREZIA COMPANY s.r.o.

10 000 Kč

4. 12. 2018

JANKAR PROFI, s.r.o.

20 000 Kč

Jako první v roce 2018 posuzovala RRTV absenci textu „doplněk stravy“ v reklamě na
doplněk stravy HAPPY PILLS, kterou si zadala společnost Vetrisol, s.r.o. a která byla
odvysílána v prosinci 2016 na programu Televize Barrandov.275 Během prosince 2016 bylo na
programech Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS a BARRANDOV MUZIKA
zaznamenáno dokonce 27 repríz této reklamy. Účastník zjištěné skutečnosti nepopřel a osvětlil,
jak k danému pochybení došlo. S ohledem na jeho přístup RRTV uložila pouze napomenutí.
RRTV dále řešila případ reklamy na doplněk stravy ALAVIS společnosti Patron ca,
s.r.o., která za neuvedení označení „doplněk stravy“ vyvázla s pouhým napomenutím. 276 Jednalo
se o teleshopping, přičemž jeho předmětem byla propagace veterinární kloubní výživy, a to
formou komerčního rozhovoru s veterinární lékařkou. V jeho průběhu lékařka mj. okrajově
zmínila, že aniž by to bylo záměrem výrobce, zákazníci inzerovaný produkt nakupují i pro
humánní použití. K tomu dodala, že jí není zřejmé proč a že pro takový účel společnost vyvinula
jiný produkt (doplněk stravy), který byl v rámci spotu zmíněn názvem a rovněž vizuálně
zobrazen. RRTV tuto stručnou zmínku o humánním produktu vyhodnotila jako komerční sdělení
a vytkla zadavateli reklamy, že jej nedoprovodil zřetelným označením doplněk stravy.
Společnost Parton ca, s.r.o. se hájila tím, že se domnívala, že tento produkt nebyl součástí
reklamy, která byla striktně zaměřena na veterinární produktovou řadu. RRTV pak omyl
účastníka řízení a snahu o vysvětlení akceptovala jako důvod pro upuštění od peněžitého trestu.
Také společnost Vitabalans CZ, s.r.o., dle RRTV porušila zákon o regulaci reklamy tím,
že zadala reklamu na doplněk stravy MAGNEX, odvysílanou v červnu 2017 na TV programu
PRIMA, ve které zřetelně neuvedla text „doplněk stravy“.277 Text „doplněk stravy“ se objevil
pouze na krabičce produktu, a to ještě pouze velmi malým písmem. To společnost Vitabalans v
průběhu řízení vysvětlovala administrativním nedopatřením při zpracování reklamy, a obratem
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Rozhodnutí RRTV ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. RRTV/2017/446/had.
Rozhodnutí RRTV ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. RRTV/2017/756/had.
277
Rozhodnutí RRTV ze dne 13. 8. 2018, sp. zn. RRTV/2017/937/had.
276
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zjištěný nedostatek napravila. Jednalo se také o její první provinění. RRTV přesto společnosti
uložila pokutu 10 000 Kč.
V dalším případě RRTV uložila pokutu za obchodní sdělení, které bylo odvysíláno
v říjnu 2017 na TV programu NOVA jako součást teleshoppingového pořadu Tipy ptáka
Loskutáka.278 Označení slovy „doplněk stravy“ v této reklamě absentovalo jak ve složce
zvukové, tak ve formě zřetelného textu i ve složce obrazové. Výjimkou byl pouze záběr na
krabičku produktu, která sice označení „doplněk stravy“ obsahovala, ale přesto nenaplňovala
zákonnou povinnost. Společnost TEREZIA COMPANY s.r.o. se bránila tím, že teleshopping je
jiným druhem sdělení než reklama,279 a proto v něm označení „doplněk stravy“ být nemusí.
RRTV však tento argument posoudila jako nepřípadný280 a společnosti jako zadavateli reklamy
udělila pokutu 10 000 Kč. Zohlednila přitom skutečnost, že se jednalo o opakované spáchání
obdobného přestupku.281
Doplněk stravy Dr. Bojda Green coffee byl v reklamě, odvysílané v květnu 2018 na
programu ŠLÁGR TV, pojmenován jako přípravek, koncentrát či pilulka, ale nikoli jako doplněk
stravy, jak zákon stanoví.282 Splnění zákonné povinnosti podle zákona o regulaci reklamy se
nejvíce blížil špatně čitelný text „doplnok stravy“ uvedený na obalu výrobku, což nebylo
shledáno jako dostatečné. Během května 2018 navíc došlo celkem k 73 reprízám takového
nezákonného obchodního sdělení. Společnosti JANKAR PROFI byla proto jako zadavateli
vyměřena pokuta 20 000 Kč.

4.8.3.3. Soudní rozhodovací praxe v oblasti uvádění zřetelného textu „doplněk stravy“
K požadavku, aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelnou informaci o tom, že
jde o doplněk stravy,283 se vyjádřil Nejvyšší správní soud v roce 2010.284 K interpretaci tohoto
neurčitého pojmu použil i gramatický výklad, kdy našel, že pojem „zřetelný“ znamená „smysly
278

Rozhodnutí RRTV ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. RRTV/2018/153/had.
Viz § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2011 Sb., podle kterého se obchodním sdělením rozumí reklama,
teleshopping a sponzorování.
280
Ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace
šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo
prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu
poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“
281
Rozhodnutí RRTV ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 2012/536/had/TER.
282
Rozhodnutí RRTV ze dne 4. 12. 2018, sp. zn. RRTV/2018/834/had.
283
§ 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.
284
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, č. j. 1 As 6/2010-61.
279

56

(tzv. zrakem a sluchem) dobře poznatelný, zřejmý, jasný“.285 Nejvyšší správní soud uvedl, že
pojem „zřetelný“ je „neurčitým právním pojmem, který musí být orgánem státní správy,
případně následně soudem interpretován.“
Nejvyšší správní soud dále uvedl následující: „Je nepochybně možné, aby v reklamním
spotu byl tento text obsažen ve větě. (…) Je-li v reklamě obsažen test doplněk stravy sám o sobě,
postačí adresátu reklamy menší časový okamžik na zaregistrování uvedeného textu a jeho
zachycení v mysli. Naopak je-li požadovaný text součástí delší věty, bude adresát reklamního
sdělení potřebovat delší časový prostor pro vyhodnocení takového sdělení a jeho zachycení
v mysli. (…) Pro vyhodnocení otázky zřetelnosti textu „doplněk stravy“ v předmětném
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.“
K délce časového prostoru v televizní reklamě se pak v roce 2012 vyjádřil Městský soud
v Praze,286 jehož rozhodnutí následně v roce 2013 posvětil také Nejvyšší správní soud287 s tím, že
„s ohledem na pomíjivost televizní reklamy je třeba, aby informace doplněk stravy byla
zobrazena tak výrazně, aby ji divák nepřehlédl.“ Městský soud v tomto případě nepovažoval
zobrazení informace o doplňku stravy po dobu dvou vteřin za dostačující, a to „s ohledem na
barevnou nevýraznost textu.“ Z toho lze usuzovat, že text doplněk stravy by se v reklamě měl
zobrazit přinejmenším po dobu tří vteřin (spíše více), a to kontrastním písmem.
Nejvyšší správní soud se několikrát vyjádřil i k tomu, jakým způsobem má Rada
posuzovat zřetelnost obchodních sdělení, například v roce 2011: „V případě, že se posuzuje
zřetelnost určitého sdělení v reklamním spotu, je nutno, aby jej stěžovatelka hodnotila v zásadě v
té podobě, v jaké jej vnímal průměrný spotřebitel, jímž je nutno rozumět průměrného televizního
diváka, tj. diváka sledujícího televizní program u běžného televizního přijímače o obvyklé
úhlopříčce obrazovky, s obvyklým rozlišením obrazu, tj. s obvyklým počtem řádek resp. sloupců
bodů vytvářejících obraz na obrazovce, a s obvyklou frekvencí obnovování obrazu. Je notorietou,
že vysíláním programu dochází k určitému zkreslení vysílaného obrazu a že toto zkreslení může
dosahovat různé intenzity podle typu vysílaného signálu, vnějších podmínek ovlivněných např.
lokalitou či počasím, kvality přijímače, kvality vedení od antény k přijímači či působením řady
285

FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia: Praha, 2001, s. 580. ISBN 80200-0493-9.
286
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2012, č. j. 5 Ca 159/2009-34.
287
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2013, č. j. 8 As 91/2012.
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dalších vlivů. I zde však lze pracovat s pojmem průměrného televizního diváka, jemuž se dostává
signál v průměrné kvalitě, tj. s průměrnou mírou zkreslení.“288

288

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2011, č. j. 7 As 139/2011-122.
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Závěr
Veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy má své základy jak v předpisech
Evropské unie, tak v předpisech České republiky. V rámci práva České republiky je hlavním
pramenem ustanovení § 5d zákona o regulaci reklamy, který upravuje podmínky používání
výživových, zdravotních a léčebných tvrzení v reklamě a stanoví také povinnost v ní uvádět text
„doplněk stravy“. Výše pokuty za porušení tohoto ustanovení přitom může vyšplhat až na
2 000 000 Kč.
Přestože „tolerovat porušení zákona v tak citlivé oblasti, jakou je reklama, která se přímo
dotýká lidského zdraví, by znamenalo rezignovat na základní funkce státu,“289 jak uvedla Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2017, rozhodovací praxe dozorčích orgánů v oblasti
veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy se zdá – alespoň v posledních letech – velmi
mírná. SZPI i RRTV podle § 5d zákona o regulaci reklamy vydávají ročně zhruba deset až
dvacet rozhodnutí; jednotlivé krajské živnostenské úřady vydají zhruba jedno rozhodnutí ročně.
Pokuty se zpravidla pohybují v desetitisícových částkách, případně se hojně ukládají pouze
napomenutí. Krajské živnostenské úřady se reklamou na doplňky stravy nezabývají prakticky
vůbec, nebo svou působnost dokonce odmítají.
Nabízí se proto otázka, zdali je platná právní úprava dostačující. Autorka se domnívá, že
právní úprava dostačující je, avšak dozorčí orgány příliš nevyužívají sazbu, kterou mohou za její
porušení v praxi ukládat. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání k tomu argumentuje tím, že
kolem roku 2007 uložila vysoké pokuty (celkem 42 pokut po 100 000 Kč),290 po kterých soudy
vydaly zásadní judikáty,291 v důsledku čehož se trh doplňků stravy „vyčistil“ a stabilizoval.
Sankcionují-li tedy dnes dozorčí orgány nezákonnou reklamu na doplňky stravy, týká se to podle
Rady spíše „nováčků“ na trhu nebo malých, méně zkušených společností, u kterých Rada
považuje za dostačující napomenutí nebo nízké pokuty. Vyšší pokuty jsou většinou ukládány
v případě, kdy pachatel zásadním způsobem neposkytne součinnost a právní úpravu poruší zcela
zjevně a úmyslně.
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Rada dala pokuty 4,2 miliónu Kč za reklamu na doplňky stravy. In: Novinky [online]. 9. 2. 2007 [20. 11. 2019].
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290

59

Seznam použitých zkratek
EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin
RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
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Veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy
Abstrakt
Práce se zabývá reklamou na doplňky stravy a její veřejnoprávní regulací. Cílem práce je
podat informace o existující právní úpravě a rozhodovací praxi v této oblasti.
První kapitola nastiňuje základní právní prameny veřejnoprávní regulace reklamy na
doplňky stravy, které spočívají především v několika evropských nařízeních, zákonu o
potravinách a zákonu o regulaci reklamy.
Druhá kapitola postihuje obecné otázky právní regulace doplňků stravy. Doplňky stravy
jsou potravinami, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu. Musejí být vhodně označeny,
nesmějí jim být připisovány léčebné vlastnosti a zdravotní a výživová tvrzení se o nich mohou
uvádět jen v souladu s evropskými předpisy. Notifikace se provádí na Ministerstvu zemědělství a
složení kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důležité je také vnímat rozdíl
mezi léčivými přípravky a doplňky stravy, který nemusí být vždy na první pohled patrný.
Třetí kapitola se zabývá obecnými otázkami právní regulace reklamy. Definuje, co je to
reklama, jakými způsoby je regulována a jaká jsou její ústavněprávní východiska.
Ve čtvrté kapitole celá diplomová práce vrcholí, když se dostává ke zvláštním otázkám
veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy. Kapitola popisuje jednotlivé regulované
subjekty a dozorčí orgány na úseku regulace reklamy na doplňky stravy, kterými jsou Státní
zemědělská a potravinářská inspekce, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a krajské
živnostenské úřady. Nastiňuje práva a povinnosti jednotlivých osob. Kapitola se následně věnuje
správnímu trestání na úseku regulace reklamy na doplňky stravy, ukládání trestů a jednotlivým
skutkovým podstatám. Kapitola je završena analýzou rozhodovací praxe v oblasti veřejnoprávní
regulace reklamy na doplňky stravy za rok 2018.
Na závěr je veřejnoprávní regulace reklamy na doplňky stravy vyhodnocena jako
dostačující.
Klíčová slova: reklama, doplňky stravy, potraviny
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Public law regulation of advertising food supplements
Abstract
The thesis deals with advertising of food supplements and its public regulation. The aim
of this work is to provide information about existing legislation and decision-making practice in
this area.
The first chapter outlines the basic legal sources of public regulation of advertising for
food supplements, which consists mainly of several European regulations, the Food Act and the
Act on Advertising Regulation.
The second chapter deals with general issues of legal regulation of food suppelements.
Food supplements are foods intended to supplement the normal diet. They must be appropriately
labeled, not given medical properties and health and nutrition claims may only be used in
accordance with European regulations. The notification is carried out at the Ministry of
Agriculture and the ingredients are controlled by the Czech Agriculture and Food Inspection
Authority. It is also important to understand the difference between medical products and food
supplements, which may not always be obvious.
The third chapter deals with general issues of legal regulation of advertising. It defines
what advertising is, how it is regulated and what its constitutional legal basis is.
The whole thesis culminates in the fourth chapter, when it comes to special questions of
public regulation of advertising for food supplements. This chapter describes individual
regulated entities and supervisory bodies in the field of regulation of advertising for food
supplements, which are the Czech Agriculture and Food Inspection Authority, the Council for
Radio and Television Broadcasting and Regional Trade Authorities. It outlines the rights and
obligations of individual persons. The chapter also deals with sentencing in administrative law in
the field of regulation of advertising food supplements, imposition of penalties and individual
merits of case. The chapter concludes with an analysis of decision-making practice in the field of
public regulation of advertising food supplements in 2018.
Finally, the public law regulation of advertising food supplements is assessed as
sufficient.
Klíčová slova: advertising, food supplements, food
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