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Rozhodnutí
Ředitel inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) v Praze, věcně
příslušného podle § 16 odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 110/1997 Sb.), místně příslušného podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 146/2002 Sb., o
Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZPI“) rozhodl, podle § 5 odst. 5 zákona o SZPI
po provedeném řízení a na základě prověřených skutečností o odvolání proti opatření:
D931-11482/18/D01:
Kontrolovaná
osoba
odstraní
z webových
stránek
http://www.dobreoci.cz/ tato léčebná tvrzení: "Makulární degenerace“, "Šedý zákal“, "Makulární
regenerace“, "Terapie Makulární degenerace“, "terapie“, "makulární degenerací postupně
přicházejí o zrak“, "výraznému zhoršení či ztrátě vidění“, "terapie je zastavit další degeneraci
zraku a dosáhnout více či méně rychlého zlepšení“, "léčbě“, "účinnost a rychlost terapie“,
"léčení“, "V některých případech došlo k praktickému vyléčení během 2-3 měsíců. Jindy se stav
zlepšuje pomaleji v průběhu 2-12 měsíců.“, "zastavení progrese a stabilizace stavu“, "léčení“,
"Ve většině případů však dochází nejen k zastavení progrese, ale ke zvrácení onemocnění a
k postupnému zlepšování stavu Vašeho zraku“, "podařilo progresi makulární degenerace
zastavit, nebo stav dokonce zlepšit či úplně vyléčit“, "Terapie Makulární degenerace“, "Terapie
Makulární degenerace“, "vlhká i suchá VPMD“, "atrofie sítnice“, "odchlípení sítnice“, "makulární
díra“, "Stargardtova nemoc“), "Terapie Makulární degenerace“, "zastavení progrese“,
"regenerace buněk sítnice“, "obnova zraku“, "eliminace postižení druhého oka“, "Terapie
Makulární degenerace“, "srovnání pokřivených linií“, "postupné vymizení tmavé skvrny
v zorném poli“ "Terapie Makulární degenerace“, "srovnání TK“, "ústup bolestí“, "Průběh terapie“,
"strava Vaším lékem“, "strava Vaším lékem“, "Terapie Makulární degenerace“, "Makulární
degenerace“, "Makulární RE-generace“, "Šedý zákal“, "Zastavte šedý zákal, nejlépe ihned
v počátečním stadiu“, "terapie“, "operaci šedého zákalu“, "šedý zákal (katarakta)“, "ztráty zraku“,
"šedý zákal“, "nemoci“, "Lékařským řešením je chirurgické odstranění a nahrazení oční čočky
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čočkou umělou. Operace šedého zákalu s sebou nese rizika a neřeší příčinu vzniku tohoto
onemocnění“ "Šedý zákal“, "terapie“, "terapie“, "slábnoucím zraku a vzniku očních
onemocnění“, "protizánětlivé účinky“, "snížení rizika vzniku makulární degenerace“, "šedého
zákalu“, "prevenci i léčbu šedého zákalu“, "léčbě makulární degenerace“, "makulární
degenerace“, "šedý zákal.“
Termín: do 5 dnů od doručení tohoto Opatření.
Tím, že kontrolovaná osoba uvedla na svých webových stránkách, které slouží jako e-shop
výše zmíněná léčebná tvrzení porušila čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.
D931-11482/18/D02:
Kontrolovaná
osoba
odstraní
z webových
stránek
http://www.dobreoci.cz/ tato nespecifická zdravotní tvrzení: "úprava hmotnosti“, "snížení
hladiny cholesterolu“, "úprava trávení“ "detoxikace střev a trávicího traktu“ "detoxikace jater a
žlučníku“, "detoxikace střev“, "detoxikace jater a žlučníku“, "detoxikace jater je druhým krokem
po detoxikaci střev pro Vaše zdraví“, "pročištění organismu“, "Zaměřena zejména na střeva,
trávicí trakt, játra a žlučník“, "nedostatečným metabolismem“, "zanesenými střevy a játry“, "s
překyseleným organismem“, "kritickým nedostatkem antioxidantů“, "špatným prouděním krve“,
"detoxikaci střev a trávicího traktu“, "detoxikaci jater a žlučníku“, "pročištění střev a trávicího
traktu“, "pročištění a normální funkci střev“, "stimuluje jejich pravidelné pohyby“, "podporuje
zdravé cévy“, "přispívá k přirozené obranyschopnosti“, "pomáhá regulovat normální hladinu
cukru v krvi“, "pro správné vylučování a pročištění střev“, "pomáhá čistit krev“, "upravuje
hladinu cholesterolu“, "pomáhá k dosažení normální hladiny glukózy v krvi“, "reguluje trávení“,
"antioxidační účinky“, "antioxidant“, "podporuje zdravý žaludek, metabolismus sacharidů a tuků“,
"přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti“, "umožňuje snížit příjem kalorií“, "reguluje energetický
výdej“, "pročištění a normální funkci jater“, "stimuluje pravidelné pohyby střev“, "podporuje
zdravé cévy“, "přispívá k přirozené obranyschopnosti“, "pomáhá regulovat normální hladinu
cukru v krvi“, "antioxidant“, "pro zdraví a normální funkci jater a žlučníku“, "správné vylučování
a pročištění“, "regulace jaterních lipidů“, "normální trávení a funkci žlučníku“, "mikroflóru ve
střevech“, "pomáhá čistit krev“, "upravuje hladinu cholesterolu“, "pomáhá k dosažení normální
hladiny glukózy v krvi“, "reguluje trávení“, "zdraví a normální funkce močové soustavy“,
"antioxidační účinky“, "pročištění organismu“, "detoxikaci střev a trávicího traktu“, "Detoxikaci
jater a žlučníku.“
Termín: do 5 dnů od přijetí tohoto Opatření.
Tím, že kontrolovaná osoba uvedla na webových http://www.dobreoci.cz/ stránkách výše
uvedená nespecifická zdravotní tvrzení, aniž by byla doplněna alespoň jedním specifickým
zdravotním tvrzením podle čl. 13 nebo 14, porušila ustanovení čl. 10 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1924/2006, v platném znění.
- D931-11482/18/D03:Kontrolovaná
osoba
odstraní
na
webové
stránce
http://www.dobreoci.cz/vyziva.html neschválená zdravotní tvrzení "posilují střeva, játra,
ledviny, cévy.“
Termín: do 5 dnů od doručení tohoto Opatření
Tím, že kontrolovaná osoba, uvedla na webové stránce http://www.dobreoci.cz/vyziva.html
k potravině EYEMACUL PLUS tato neschválená zdravotní tvrzení: "posilují střeva, játra,
ledviny, cévy.“, porušila ustanovení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 5 nařízení (ES)
č. 1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
- D931-11482/18/D04: Kontrolovaná osoba doplní tyto povinné údaje: "doporučené denní
dávkování, varování před překročením doporučeného denního dávkování, upozornění, aby
byly výrobky uloženy mimo dosah dětí, upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou
pestré stravy“ k potravině EYE MACUL PLUS 600 mg, který je uváděn na trh na webových
stránkách http://www.dobreoci.cz.
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Termín: do 5 dnů od přijetí tohoto Opatření.
tak, že se odvolání
zamítá
a
Opatření č. D931-11482/18/D01 a D931-11482/18/D02 ze dne 04. 09. 2018 s e p o t v r z u j e.
Odůvodnění:
Dne 08. 08. 2018 byly pořízeny kopie webových stránek www.dobreoci.cz. Tento úkon byl
zaznamenán v rámci úkonů předcházejících kontrole.
Dne 10. 08. 2010 byla zahájena kontrola u kontrolované osoby. Kontrola byla zahájena dnem
doručení Oznámení o zahájení kontroly přes datovou schránku. Předmětem kontroly byly webové
stránky www.dobreoci.cz, které patří kontrolované osobě.
Dne 04. 09. 2018 byla provedena kontrola webových stránek www.dobreoci.cz na základě kopií
webových stránek, které byly pořízeny v rámci úkonů předcházejících kontrole. Z této kontroly byl
vyhotovený Doklad o provedených kontrolních úkonech č. D931-11482/18. Tento doklad byl
kontrolované osobě zaslán prostřednictvím datové schránky. Kontrolované osobě byl doručen
tento doklad dne 04. 09. 2018.
Při kontrole byly zjištěny nedostatky v uvádění tzv. léčebných tvrzení, nespecifických zdravotních
tvrzení a neschválených zdravotních tvrzení a neuvedení veškerých povinných informací
k doplňkům stravy. Na základě zjištěných nedostatků bylo kontrolované osobě uloženo Opatření
k odstranění zjištěných nedostatků č. D931-11482/18/D01, D931-11482/18/D02, D93111482/18/D03 a D931-11482/18/D04 s termínem plnění do 5 dnů od doručení Oznámení.
Dne 11. 09. 2018 bylo kontrolnímu orgánu doručeno do datové schránky Odvolání proti opatření:
č. D01 a D02 Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Inspektorát Praha ze dne 4.9.2018.
Odvolání bylo podáno v zákonem stanovené lhůtě kontrolovanou osobou v zastoupení pana
JUDr. Petra Břízy, LL.M., Ph.D.
Podané odvolání kontrolovaná osoba v zastoupení odůvodňuje následovně:
V odstavci II. DŮVODY ODVOLÁNÍ K D01 – léčebná tvrzení v bodu 3. kontrolovaná osoba uvádí:
Podle čl. 7 odst. 3 Nařízení o poskytování informací spotřebitelům platí, že nesmějí informace
o potravině připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci,
zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.
K tomu SZPI uvádí:
V tomto bodě odvolání kontrolovaná osoba objektivně cituje legislativní úpravu léčebných tvrzení
obsaženou v článku 7 odst. 3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelů, v platném znění (dále jen „nařízení (EU)
č. 1169/2011“). K tomu kontrolní orgán doplňuje, že konkrétní pojem „léčebné tvrzení“ není
v legislativě přímo definován, nicméně na základě článku 7 odst. 3 Nařízení (EU) č. 1169/2011, jej
lze popsat jako tvrzení, které připisuje potravině vlastnost/i umožňující zabránit nemoci, zmírnit ji
nebo vyléčit či na tyto vlastnosti odkazuje. Tzv. léčebná tvrzení jsou u potravin dle tohoto
ustanovení zcela zakázána. Ve tvrzení se obecně nesmí objevit názvy nemocí dle Mezinárodní
klasifikace nemocí (MKN), názvy symptomů, ani slova jinak spojená s nemocemi či zdravotními
problémy.
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V bodu 4. kontrolovaná osoba uvádí:
SZPI v Opatření uvádí výčet léčebných tvrzení, které se objevují na webových stránkách
www.dobreoci.cz a uvádí, že výskytem těchto tvrzení na webových stránkách, které slouží jako eshop, dochází k porušení shora citovaného ustanovení.
K tomu SZPI uvádí:
Vzhledem k tomu, že na webových stránkách www.dobreoci.cz je umožněn nákup potravin
konečnému spotřebiteli, musí být veškeré informace týkající se nabízených potravin v souladu
s potravinovým právem. Tyto informace jsou pro spotřebitele hlavním zdrojem informací při
realizaci nákupu potravin na e-shopu, a proto jsou takové informace informacemi o potravině ve
smyslu nařízení (EU) č. 1169/2011. Potraviny dodávané spotřebitelům prostřednictvím prodeje na
dálku musí splňovat stejné informační požadavky jako potraviny prodávané v obchodech. Podle
tohoto nařízení (článek 2 odst. 2 písm. a)) informacemi o potravinách jsou informace týkající se
potravin zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu
nebo jinými prostředky, včetně nástrojů moderních technologií nebo slovního sdělení.
V bodu 5. kontrolovaná osoba uvádí:
Kontrolovaná osoba namítá, že čl. 7 odst. 3 Nařízení o poskytování informací spotřebitelům
zakazuje uvádět informace, které připisují potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské
nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.
K tomu SZPI uvádí:
Potravinám, a tedy i doplňkům stravy, s výhradou odchylek stanovených v právních předpisech
Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu,
nesmějí informace o potravině připisovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci,
zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.
V bodu 6. kontrolovaná osoba uvádí:
Kontrolovaná osoba obecně namítá, že SZPI formalisticky vyhledala na webových stránkách
kontrolované osoby názvy onemocnění a obecné pojmy, a ty označila jako léčebná tvrzení ve
smyslu Nařízení o poskytování informací spotřebitelům, aniž by se zabývala smyslem právní
úpravy zákazu léčebných tvrzení u potravin podle Nařízení o poskytování informací spotřebitelům.
Tím je zakázat používání informací na potravinách nebo v souvislosti s potravinami, které by
uváděly spotřebitele v omyl, zejména pokud jde o charakteristiky potravin, jejich účinky nebo
vlastnosti, nebo které potravinám připisují léčebné vlastnosti. Zákaz užívání léčebných tvrzení k
potravinám tedy jistě nelze vztáhnout na obecné pojmy („makulární degenerace“, „šedý zákal“
apod.) užívané např. v nadpisu informace či záložky na rozcestníku webových stránek.
K tomu SZPI uvádí:
V případech, kdy kontrolovaná osoba uvádí konkrétní názvy onemocnění (makulární degenerace,
šedý zákal apod.), nelze považovat tato slovní spojení pouze za obecné názvy. V posuzovaném
případě se jednalo o názvy jednotlivých záložek obsahující názvy onemocnění, po jejichž
rozkliknutí jsou spotřebiteli zprostředkovány další informace o těchto chorobách s nabídkou
nákupu doplňků stravy, určených právě na tato onemocnění. Z uvedeného, dle názoru SZPI,
vyplývá, že názvy záložek jsou tzv. léčebnými tvrzeními, protože spotřebitel dle poskytnutých
informací očekává pomoc s daným problémem.
V bodu 7. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud SZPI v Opatření uvádí, že kontrolovaná osoba v rozporu se zákonnou úpravou užívá názvy
záložek, které jsou brány jako léčebná tvrzení „Makulární degenerace“, „Šedý zákal“ (printscreen
z webových stránek kontrolované osoby č. 1), jedná se podle názoru kontrolované osoby o závěr,
který nemá oporu v Nařízení o poskytování informací spotřebitelům. Záložky na webových
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stránkách se netýkají potraviny. Jedná se o rozcestník pro návštěvníky stránek, který má za cíl
návštěvníky nasměrovat k informacím týkajících se konkrétních onemocnění. Tím spíš nelze mít
za to, že by se jednalo o informace, které mají připisovat potravině vlastnosti umožňující zabránit
určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.
K tomu SZPI uvádí:
Toto tvrzení kontrolované osoby považuje kontrolní orgán za účelové, neboť jednoznačným cílem
prezentace informací uvedených na webových stránkách www.dobreoci.cz, je nabídnout
spotřebiteli řešení problémů s různými typy očních onemocnění, a to prostřednictvím zakoupení
a užívání zde nabízených doplňků stravy. Souvislost mezi označením záložek a nabízenými
doplňky stravy je přímá a jedná se tudíž o informace vztahující se k daným potravinám (doplňkům
stravy), které se navíc dají přímo na těchto stránkách zakoupit.
V bodu 8. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud SZPI v Opatření uvádí, že kontrolovaná osoba v rozporu se zákonnou úpravou užívá
léčebná tvrzení v názvu před videem (printscreen z webových stránek kontrolované osoby č. 2 –
3), opět nelze mít za to, že kontrolovaná osoba porušuje čl. 7 odst. 3 Nařízení o poskytování
informací spotřebitelům, neboť uvedená léčebná tvrzení se nevztahují k potravině, ale k videu
popisující terapii kontrolované osoby. Zde je nutné zdůraznit, že terapie nabízená kontrolovanou
osobou představuje jistý proces, proceduru či komplexní poradenství. Základem terapie je úprava
životosprávy, podkladem je stravovací plán a detoxikační kuchařka s recepty, dále se jedná o
užívání čerstvých zeleninových šťáv, užívání bylin a doplňků stravy, pohyb a podpora oběhového
aparátu (tj. např. cvičení atd.), relaxační techniky a metody pro eliminaci stresorů a další kroky v
oblasti zdravého životního stylu, např. pobyt venku aj. Jedná se tedy jinými slovy o úpravu
životního stylu za pomoci koučinku kontrolované osoby. Vliv jednotlivých dílčích kroků není možné
jednotlivě posoudit, jedná se o celostní přístup a proklamované účinky se vztahují k tomuto celku.
Celkový proces zahrnuje doporučení v oblasti životosprávy, konzumace zeleninových a ovocných
šťáv a konzumaci potravin a doplňků stravy s posilujícím účinkem na oči a kontrolovaná osoba je
připravena prokázat, že má pozitivní výsledky. Léčebná tvrzení tedy ani v tomto případě nejsou
spojena s určitou potravinou, ale k terapii jako takové, tedy k celkovému procesu.
K tomu SZPI uvádí:
V blízkosti videa, resp. ve stejném zorném poli jako je umístěno video (viz printscreen z webových
stránek kontrolované osoby č. 2 – 3) jsou nabízeny přímo také doplňky stravy, které jsou obsahem
balíčku. Jelikož se kůra vztahuje k videu, na kterém je představeno onemocnění Makulární
degenerace, nelze se domnívat, že kůra, jejíž složkou jsou také potraviny, dokáže toto
onemocnění vyléčit. Makulární degenerace je onemocnění postihují sítnici a způsobuje ztrátu
centrálního vidění. Celkově pro onemocnění je určena léčba pod dohledem oftalmologa
s případným léčením pomocí léků, nikoliv pomocí doplňků stravy ani alternativní terapií bez dozoru
lékaře. Jakákoliv léčebná tvrzení uvedená v souvislosti s tímto balíčkem, jehož obsahem jsou
doplňky stravy, jdou dle článku 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011, zakázaná, jelikož se jedná o
informace vztahující se k potravině ve smyslu tohoto nařízení.
V bodu 9. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud jde o vyjmenovaná léčebná tvrzení uváděná na printscreenech webových stránek
kontrolované osoby č. 4 - 11, ani zde nejsou léčebná tvrzení připojena k potravině, nýbrž k terapii
jako procesu.
K tomu SZPI uvádí:
Na zaznamenaných printscreenech č. 4-11 je sice nabízena terapie díky které je možné oddálit
progresi onemocnění postihující očí, ta je však ve své podstatě postavena na doplňcích stravy
(ty jsou součástí terapie).
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Uvedené video popisuje celkovou terapii balíčku Makulární degenerace. Jsou zde zmíněny
symptomy/příznaky tohoto onemocnění. Dále je vyobrazen celkový balíček, který zákazník
dostane při jeho koupi. Mimo jiné je součástí uvedeného balíčku doplněk stravy s názvem EYE
MACUL PLUS. Vzhledem k tomu, že jednotlivé popsané příznaky jsou také vztaženy k tomuto
doplňku stravy (potravině), zákazník může nabývat dojmu, že ho tato kůra, zahrnující také
uvedený doplněk stravy, vyléčí. Dále viz vypořádání námitky k bodu 8.
V bodu 10. kontrolovaná osoba uvádí:
Na prinstscreenech webových stránek kontrolované osoby č. 14 a 15 je uveden citát Hippokrata
„Nechť je strava Vaším lékem“, přičemž je zřejmé, že se jedná o citát. Ani zde tedy nelze uzavřít,
že léčebné tvrzení se vztahuje k určité potravině, jak tvrdí SZPI v Opatření.
K tomu SZPI uvádí:
Při hodnocení webových stránek kontrolované osoby vycházel kontrolní orgán z celkovém
kontextu. Celé webové stránky jsou pojaty jako návod na vyléčení očních chorob prostřednictvím
správného životního stylu za bezprostřední pomoci potravy tj. i doplňků stravy, které jsou nedílnou
součástí všech nabízených balíčků terapií. Tvrzení „Nechť je strava Vaším lékem“ u kterého se
jedná o citát, potvrzují konečnému spotřebiteli, že úprava stravy stačí k vyléčení onemocnění
pomocí balíčku obsahující doplňky stravy. Tato věta jednoznačně opět spojuje „lék“ s doplňky
stravy a není rozhodné, zda se jedná o citát či jakékoliv jiné sdělení.
V bodu 11. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud jde o prinstscreeny webových stránek kontrolované osoby č. 24 a 25, zde se opět jedná
o název onemocnění uvedený v názvu balíčku terapie, a tedy se nejedná o léčebné tvrzení,
tj. informace, které připisují potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji
nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat. Z uvedených informací je spotřebiteli zřejmé, že se
informace vztahují k celé terapii, nikoliv ke konkrétní potravině.
K tomu SZPI uvádí:
Na jmenovaných prinstscreenech č. 24 a 25 jsou uvedeny jednotlivé kůry s názvem konkrétního
onemocnění. U těchto kůr jsou rovněž vyobrazeny produkty (i doplňky stravy), které se vztahují,
a tedy jsou spotřebiteli nabízeny, k jednotlivým kůrám. Z uvedeného důvodu nelze v názvech
předmětných kůr používat tzv. léčebná tvrzení, neboť tím jim jsou připisované léčebné účinky.
V bodu 12. kontrolovaná osoba uvádí:
Obdobně u prinstscreenů webových stránek kontrolované osoby č. 33 až 35 SZPI pouze
formalisticky vyhledala jednotlivá slova, aniž by u nich byla naplněna skutková podstata
nedovolených léčebných tvrzení ve smyslu Nařízení o poskytování informací spotřebitelům,
tj. tvrzení, které připisují potravině vlastnost umožňující zabránit nemoci, zmírnit ji nebo vyléčit.
K tomu SZPI uvádí:
Na prinstscreech webových stránek kontrolované osoby č. 33 až 35 je uveden popis onemocnění
šedého zákalu. V tomto článku mimo jiného je uvedena také informace „Operace šedého zákalu
s sebou nese rizika a neřeší příčinu vzniku tohoto onemocnění.“ Kontrolovaná osoba tak vytváří u
pacientů trpících kataraktou dojem, že operace tohoto onemocnění není pro ně vhodná a tím tak
podporuje prodej svého balíčku s názvem „Šedý zákal PLUS.“
Katarakta je onemocnění čočky, kdy se postupem času čočka zakaluje a pacient tak hůře vidí.
Neléčení tohoto stavu vede až k úplné slepotě. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba se
zajímá o tuto problematiku, jistě ví, že neléčením tohoto onemocnění způsobí ztvrdnutí čočky.
V pokročilejší stádiu lze toto onemocnění jen těžko léčit. Pokud si pacient místo klasické léčby
vybere pouze tuto kůru, nelze se domnívat, že by jej vyléčila. Dále viz vypořádání námitky k bodu
8.
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V bodu 13. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud jde o informace užité k bylinné směsi Intestine Clean a Liver Max (printscreen č. 39 a 41),
kde je uvedeno „protizánětlivé účinky“, kontrolovaná osoba v tomto ohledu uznává, že se může
jednat o léčebné tvrzení a již učinila kroky k zamezení uvádění takového tvrzení na svých
webových stránkách v souvislosti s bylinnou směsí Intestine Clean. Jiná situace je ale ovšem u
produktu s názvem Organický Herbal C – plus (printsreen č. 48), u kterého SZPI označuje jako
nedovolené léčebné tvrzení „makulární degenerace“ a „šedý zákal“. Tato slova jsou spojena s
významem vitaminu C, nikoliv potraviny jako takové. Názvy onemocnění jako taková ani nemohou
být svou podstatou léčebná tvrzení, neboť se jedná čistě o označení onemocnění. Aby se jednalo
o nedovolené léčebné tvrzení, muselo by být kontrolované osobě vytýkáno, že v souvislosti
s produktem – potravinou užívá tvrzení, ze kterých vyplývá, že konkrétní produkt - potravina má
vlastnosti, které zabraňují, mírní nebo léčí onemocnění makulární degenerace nebo šedý zákal.
K tomu SZPI uvádí:
Kontrolní orgán bere na vědomí sdělení kontrolované osoby týkající se přijatého opatření k bylinné
směsi Intestine Clean a Liver Max. Současně však upozorňuje, že zdravotní a potažmo i léčebná
tvrzení se nevztahují jen na potraviny samotné, ale i na jejich jednotlivé složky. K vitaminu C jsou
povolena určitá zdravotní tvrzení uvedená v nařízení Komise (EU) č. 432/2012, ze dne 16. května
2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných
než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (např. přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání; přispívá k normální funkci imunitního systému; přispívá k normální činnosti
nervové soustavy; přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév aj.). Mezi
povoleným tvrzením však nejsou uvedeny názvy onemocnění. Zdravotní tvrzení jsou ta, která
uvádí, naznačují nebo ze kterých vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potraviny,
potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím. Není tedy možné ani jednotlivým složkám
potravin, v tomto případě vitaminu C, přisuzovat nepovolená, tj. v nařízení Komise (EU) č.
432/2012, v platném znění, případně v tzv. on hold seznamu neuvedená, zdravotní ani léčebná
tvrzení.
V bodu 14. kontrolovaná osoba uvádí:
Tvrzení na printscreenu č. 40, 44 a 46 se ovšem opět nevztahuje k žádné potravině, a proto se
nemůže jednat o nedovolené léčebné tvrzení ve smyslu Nařízení o poskytování informací
spotřebitelům.
K tomu SZPI uvádí:
Na printscreenu č. 40 je článek o detoxikaci jater a žlučníku ve kterém jsou vypsány obecné
informace. Na něj navazuje výčet jednotlivých potravin, které obsahuje předmětná kůra. Informace
z úvodu mají pro spotřebitele stejný význam, jako by byly vypsány přímo vedle názvu konkrétní
potraviny.
Na printscreenu č. 44 jsou uvedeny informace k výživným látkám pro oči. Jak již bylo uvedeno
výše webové stránky byly posuzovány komplexně. Na základě uvedených léčebných tvrzení může
spotřebitel nabýt dojmu, že on sám nemá dostatek vitaminu C, a tedy, že přijetím tohoto vitaminu,
resp. doplňku stravy EYE MACUL PLUS si jej doplní. Spotřebitel se tedy bude domnívat, že pro
vyléčení šedého zákalu stačí prodávaná kůra společně s tímto doplňkem stravy.
Na printscreenu č. 46 je kurzívou uveden text od spotřebitelky. Tento text obsahuje spojení mezi
doplňkem stravy (EYE MACUL PLUS) a použitým tzv. léčebným tvrzením (pomohl při léčbě
makulární degenerace), což, jak bylo výše uvedeno, není legislativou povoleno. Navíc tento text
byl na webové stránky dán samotnou kontrolovanou osobou. Dále viz vypořádání námitky k bodu
8.
V bodě 15. kontrolovaná osoba uvádí:
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Nelze tedy tvrdit, že výčet určitých pojmů užitých v rámci webových stránek kontrolované osoby je
nedovoleným léčebným tvrzením ve smyslu Nařízení o poskytování informací spotřebitelům. SZPI
neuvádí (s výjimkou bylinné směsi, které má protizánětlivý účinek) žádné potraviny, kterým by
kontrolovaná osoba připisovala vlastnosti, které zabraňují, mírní nebo léčí určitá oční onemocnění.
Pokud kontrolovaná osoba uvádí určité léčebné / mírnící / zabraňující účinky, vztahují se daná
tvrzení k procesu terapie, jejíž součástí je užívání i některých bylinných směsí nebo doplňků stravy
nebo ovoce či zeleniny. Vždy je ale z podávaných informací pro spotřebitele zřejmé, že tyto účinky
nemá bylinná směs, doplněk stravy nebo ovoce či zelenina sama o sobě, ale že je třeba
podstoupit celou terapii, tj. unikátní proces, který kontrolovaná osoba svým klientům nabízí.
Kontrolovaná osoba považuje zjištění SZPI, kdy došlo k čistě formalistickému vyhledání určitých
pojmů na webových stránkách, jako nepochopení smyslu zákonné úpravy zákazu užívání
léčebných tvrzení v souvislosti s potravinami.
K tomu SZPI uvádí:
Kontrolovaná osoba nabízí k prodeji potraviny, které jsou součástí léčebné kůry. Tvrzení uvedené
ke kůře jsou tak vztaženy i k nabízeným potravinám. Dále viz vypořádání námitky k bodu 8.
V odstavci II. DŮVODY ODVOLÁNÍ K D02 – nespecifická zdravotní tvrzení v bodu 16.,
kontrolovaná osoba uvádí:
Podle čl. 10 odst. 3 Nařízení o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin platí, že
odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny nebo potraviny na celkové dobré zdraví
a duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, pokud je doplněn zvláštním zdravotním
tvrzením, které je uvedeno v seznamech podle článku 13 nebo 14.
K tomu SZPI uvádí:
Jedná se o citaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince
2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
V bodě 17. kontrolovaná osoba uvádí:
Zdravotním tvrzením se přitom rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého
vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek
a zdravím.
K tomu SZPI uvádí:
Jedná se o citaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince
2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
V bodě 18. kontrolovaná osoba uvádí:
Jinými slovy je podle Nařízení o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin povoleno
v souvislosti s potravinami používat pouze taková zdravotní tvrzení, tj. tvrzení, podle kterého má
potravina nebo některá z jejích složek souvislost se zdravím, pokud spadají do jedné z kategorií
předvídaných Nařízením o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a pokud jsou
na seznamu schválených tvrzení.
K tomu SZPI uvádí:
S uvedeným se SZPI ztotožňuje.
V bodě 19. kontrolovaná osoba uvádí:
Opět je třeba zdůraznit, že Nařízení o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin
označuje podmínky, za nichž lze označovat potraviny.
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K tomu SZPI uvádí:
S uvedeným se SZPI ztotožňuje.
V bodě 20. kontrolovaná osoba uvádí:
Tvrzená nespecifická zdravotní tvrzení na printscreenech č. 10, 12, 13, 34, 35, 40, 42 se opět
týkají terapie jako takové, tedy celkového procesu, jak je popsán v odst. 8 tohoto podání. Tvrzení
nejsou dávány do souvislosti s konkrétní potravinou.
K tomu SZPI uvádí:
Na printscreenech č. 10, 12, 13, 34, 35, 40, 42 jsou uvedeny informace vztahující se k terapii.
Vzhledem k tomu, že kontrolou bylo zjištěno a popsáno, že součástí terapie jsou také doplňky
stravy, jsou uvedená tvrzení vztažena k těmto potravinám (doplňkům stravy) a na základě
citovaného nařízení je nelze uvádět.
V bodě 21. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud jde o tvrzení týkající se detoxikace a pročištění střev v souvislosti s balíčky bylinných směsí
(printsreen č. 28 a 29), kontrolovaná osoba namítá, že jednotlivá tvrzení se nevztahují ke
konkrétním potravinám, ale kúře, která podobně jako terapie představuje komplexní přístup ke
klientům kontrolované osoby. Jedná se o dvouměsíční program, který zahrnuje detoxikaci a
pročištění organismu, úpravu životosprávy a tekutý detox, dodání vysokého množství vitamínů,
minerálů a enzymů, podporu proudění krve v těle a očích, relaxaci a antistresový program a
koučink v průběhu programu. Jinými slovy opět nejde o označování potraviny, ale spotřebiteli je
jasně i přiloženými fotografiemi obsahující celou řadu výrobků včetně detoxikační kuchařky
ukázáno, že se jedná o balíček - komplexní přístup. Nadto konkrétní bylinné směsi zahrnuté do
balíčku mají detoxikační účinky, které jsou jednotlivým bylinám přisuzovány v souladu s on hold
seznamem.
K tomu SZPI uvádí:
Na přiložených prinstscreenech č. 28. a 29. jsou vyobrazeny a popsány jednotlivé kůry, s názvem:
„Komplexní detoxikace střev s BONUSY“, „Detoxikace jater a žlučníku“ a „Desetidenní
detoxikace.“ V popiskách těchto programů jsou uvedena zdravotní tvrzení. Tato tvrzení jsou
připsána k jednotlivým kůrám. Na grafickém znázornění složení kůry jsou také potraviny. Nejedná
se tedy pouze o obecné rady, kuchařky, CD nebo jiné materiály. V dalších prinstscreenech (např.
č. 39) jsou uvedeny produkty, ze kterých sestávají předmětné kůry. Je zde uveden popis
jednotlivých potravin (doplňků stravy) se zdravotními tvrzeními. Jedná se, jak již bylo uvedeno, o
nespecifická zdravotní tvrzení, neboť uvedená zdravotní tvrzení nejsou doplněna informacemi, ke
kterým složkám se vztahují.
V bodě 22. kontrolovaná osoba uvádí:
Pokud kontrolovaná osoba na svých webových stránkách uvádí účinky konkrétních potravin
(prinstscreen č. 39 a 41), uvádí schválená zdravotní tvrzení, resp. tvrzení z on hold seznamu tak,
jak jsou povolena. Vzhledem k tomu, že Opatření v této části nespecifikuje, která tvrzení mají být
přiřazena ke kterým potravinám (konkrétně kontrolovaná osoba uvádí bylinné směsi, zelený jíl,
organický Cayenne, bylinné kapsle Detox Forte), nemůže se kontrolovaná osoba ke konkrétním
údajným pochybením při užívání tvrzení vyjádřit. V každém případě kontrolovaná osoba
ke konkrétním potravinám uvádí pouze to, co je dovoleno (jak je patrno u zeleného jílu, pro který
není dosud žádné schválené zdravotní tvrzení, a to ani na on hold seznamu, kontrolovaná osoba
v takovém případě žádné účinky této potravině nepřikládá).
K tomu SZPI uvádí:
V případech, které se vyskytují na prinstscreenech č. 39 a 41 se jedná, jak již bylo výše uvedeno,
o nespecifická zdravotní tvrzení k potravinám (jako je bylinný čaj Intestine Active, bylinná směs
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Intestine, Organický Cayenne, jaterní bylinná směs a další…). K potravinám, lze uvést
nespecifické zdravotní tvrzení pouze za předpokladu, že takové tvrzení bude dále přiřazeno
k jednotlivé složce potraviny, které takový účinek na lidský organismus má schválený. Toto tvrzení
lze použít i v případech použití specifického tvrzení uvedeného v tzv. On hold seznamu.
V bodě 23. kontrolovaná osoba uvádí:
Kontrolovaná osoba tedy namítá, že nelze tvrdit, že výčet určitých pojmů užitých v rámci webových
stránek kontrolované osoby je nedovoleným nespecifickým zdravotním tvrzením ve smyslu
Nařízení o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. S výjimkou části webových
stránek, kde kontrolovaná osoba uvádí konkrétní potraviny (z printscreenů uváděných v části D02
Opatření jsou potraviny uváděné pouze na printscreenech č. 39 a 41), není obsah webových
stránek uváděn v souvislosti s potravinou, nýbrž celkovou terapií, tedy procesem změny životního
stylu. Tam, kde kontrolovaná osoba konkrétní potraviny uvádí, uvádí zdravotní tvrzení v souladu
se seznamy podle čl. 13 a 14 Nařízení o výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin.
Vzhledem k tomu, že Opatření bohužel nespecifikuje, která tvrzení vztahující se ke konkrétním
potravinám považuje za nedovolená, nemůže se ani kontrolovaná osoba blíže vyjádřit k případným
pochybením. Dále kontrolovaná osoba namítá, že tvrzení vztahující se k bylinným směsím.
K tomu SZPI uvádí:
S uvedeným se kontrolní orgán již vypořádal v předcházejících bodech.
V odstavci III. ZÁVĚR v bodě 24. kontrolovaná osoba uvádí:
Z obsahu Opatření má kontrolovaná osoba bohužel dojem, že jeho smyslem není upozornit na
nedostatky, případně rozpory v obsahu webových stránek kontrolované osoby a Nařízením
o poskytování informací spotřebitelům, resp. Nařízením o výživových a zdravotních tvrzení při
označování potravin, ale kompletně znemožnit činnost kontrolované osoby. Přitom je třeba
zdůraznit, že činnost kontrolované osoby má prokazatelné výsledky, když pomohl celé řadě svých
klientů, což může kontrolovaná osoba prokázat. Opatření téměř šikanózně přikazuje odstranit
de facto celý obsah webových stránek, aniž by bylo dosaženo skutečného smyslů citovaných
právních předpisů. Kontrolovaná osoba má za to, že SZPI, Inspektorát Praha, přistoupila ke
kontrole čistě formalisticky bez rozlišování, zda se konkrétní tvrzení vztahují k potravině, nebo
terapii, nebo zda se jedná o pouhé názvy rozcestníků (záložek) na webových stránkách.
Kontrolovaná osoba má za to, že SZPI v Opatření použila velmi extenzivní výklad užívání
léčebných tvrzení, resp. nespecifických zdravotních tvrzení, které nemá oporu v právních
předpisech.
K tomu SZPI uvádí:
Kontrolovaná osoba propaguje na webových stránkách zejména produkty vztahující se k očním
onemocněním. Z tohoto důvodu byla provedena kontrola téměř celých webových stránek.
K tvrzením kontrolované osoby týkajících se prokazatelných výsledků její činnosti, se kontrolní
orgán nemůže relevantně vyjádřit, jelikož tato tvrzení kontrolovaná osoba ničím nepodkládá.
Zároveň je však potřeba zdůraznit, že účinky doplňků stravy nebyly předmětem provedené
kontroly. Předmětem kontroly bylo uvádění léčebných a zdravotních tvrzení u doplňků stravy
uváděných na trh prostřednictvím webové stránky www.dobreoci.cz . Provedenou kontrolou bylo
zjištěno a prokázáno, že kontrolovaná osoba uvádí na trh doplňky stravy s informacemi, jejichž
uvádění není u potravin legislativou dovoleno.
Jak vyplývá z výše uvedeného, námitky uvedené v odvolání jsou nedůvodné, Opatření
č. D931-11482/18/D01 a D931-11482/18/D02 bylo uloženo oprávněně, a proto zůstává i
nadále v platnosti.
Poučení:
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Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní
řád).
Ing. Petr Cuhra
ředitel inspektorátu
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