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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Vážení,
dne 04.02.2019 jsme elektronickým podáním obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Otázka č. 1:
Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního
sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku
dveří „předzahrádky“?
Odpověď: MěÚ Dobruška o metodickém pokynu dotazovaného obsahu nemá povědomí
Otázka č. 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?
Odpověď: není známo, ale některé obecné informace k tomuto dotazu lze nalézt v rozsudku
Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 48/2009 ze dne 22.07.2010, jehož úplné znění je
uveřejněno na internetových stránkách www.nssoud.cz
Otázka č. 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?
Otázka č. 4:
Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán
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shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném
jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.
Odpověď k otázce 3 a 4:
Oblast týkající se reklamy řeší zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, přičemž tento zákon
obsahuje v § 8 část o přestupcích dle tohoto zákona. Dle téhož zákona je v pravomoci obce
regulovat reklamu v přenesené působnosti vydáním "nařízení" obce. Pokud obec takovéto
nařízení vydala, pak jeho porušení je postižitelné dle ust. § 4 odst. 1 zák. č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích. Město Dobruška "nařízení" k regulaci reklamy na svém území
nevydalo.
Nemá-li obec "nařízení" k regulaci reklamy na území ve svém správním obvodu, pak
přestupky tohoto charakteru jsou uvedeny ve výše zmíněném zák. č. 40/1995 Sb., a to včetně
uvedení jednotlivých správních orgánů příslušných k jejich projednání (viz § 7), přičemž obec
zde není uvedena jako věcně a místně příslušný orgán k projednání přestupků dle tohoto
zákona.
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