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Žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci ze dne 01.02.2019 
 
Vážení, 
 
žádám Vás tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace: 
 

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. 

 
S pozdravem 
 
Žadatel XY 
_____________________________________________________________________ 

 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 01.02.2019 
 
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy,  Vám  na  základě  došlé  žádosti  ze dne  01.02.2019,  dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci existence metodického pokynu pro 
projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku 
vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“, sděluje 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:  

   

Obecně žádný metodický pokyn pro projednávání přestupků neexistuje, kdy zdejší 
správní orgán takovýmto taktéž nedisponuje. Projednávání přestupků se řídí zákonem  
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kdy jednotlivé přestupky 
jsou definovány v rozsáhlé legislativě ČR.    

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?  

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
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Odpověď:  V návaznosti na odpověď k otázce č. 1, kdy neexistuje žádný metodický pokyn ve věci 
projednávání předmětných přestupků, není možné definovat osobu, po které by byla 
případně uložená sankce vymáhána. Obecně je v přestupkovém řízení uložena sankce 
osobě, která se dopustila přestupku a po této osobě je také vymáhána.  

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?  

Odpověď:  Správní orgán by posoudil, zda byl porušen některý ze závazných právních předpisů v 
daném konkrétním případě a na základě tohoto posouzení by byl zvolen další postup. 
 

Otázka č. 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.  

Odpověď:  Obecně lze uvést, že ve shora uvedeném jednání znaky přestupku nespatřujeme, ale v 
konkrétním případě tomu může být jinak, např. kdyby tímto jednáním došlo k poškození 
majetku.  

Poznámka:  V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme na ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kdy se zakazuje šíření nevyžádané reklamy v listinné 
podobě, pokud adresáta obtěžuje; za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama 
směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a 
srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.  

 

 

 

 

 
S pozdravem 
 
Bc. Oldřich Jedlička, DiS. 
Vedoucí odboru dopravy 

 


