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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 04. února 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací:
1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění
reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti,
případně kliku dveří „předzahrádky“?
2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená
sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na
„visačce na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje
vlastní produkt či službu?
3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla
poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na
které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán
správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán
shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora
uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.
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Informace požadujete poskytnout elektronicky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme.
Orgány dozoru ve věci regulace reklamy jsou vymezeny v § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů:
Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru")
jsou
a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a 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 a zkušební ústav zemědělský pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin a
pomocné prostředky, s výjimkou působnosti podle písmena a),
e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé
přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a),
f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky
10a) podle zvláštního právního předpisu, je-li způsob šíření této reklamy nekalou obchodní
praktikou,
g) Státní zemědělská a potravinářská inspekce 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 39) 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.
Podle § 8b téhož zákona přestupky projednává příslušný orgán dozoru stanovený v § 7.
Hlavní město Praha rovněž vydalo Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m., kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (k dnešnímu dni ve znění nařízení č.
9/2007 Sb.hl.m., č. 10/2010 Sb.hl.m., č. 19/2014 Sb.hl.m. a č. 1/2017 Sb.hl.m.), kterým je v
centrální části Prahy zakázáno šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovny
některými
komunikačními
médii.
Bližší
informace
na
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/akce_na_verejnych_prostranstvich/rekla
ma_na_uzemi_prazske_pamatkove.html. Porušení povinnosti stanovené tímto nařízením je
přestupkem podle § 8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, přičemž tyto přestupky
projednává v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, Odbor živnostenský a
občanskosprávní.
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1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního
sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří
„předzahrádky“?
 Z výše uvedeného vyplývá, že Úřad městské části Praha 7 není orgánem dozoru a tudíž
ani příslušným k projednávání přestupků ve věci porušení zákona o regulaci reklamy a
Nařízení hl. m. Prahy č. 26/2005. ÚMČ Praha 7 tedy nemá metodický pokyn pro
projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového
kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“.
2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce,
respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“
vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?
 Vzhledem k tomu, že ÚMČ Praha 7 není orgánem dozoru, nemůže tuto informaci
zodpovědět.
3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována,
respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na
jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení
některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
 Nezahájil, případné podezření ze spáchání přestupku by postoupil příslušnému
správnímu orgánu.
4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora
uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání
spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.
 Viz výše uvedené.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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