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Poskytnutí informace na žádost: 

106/1999 Sb. 

 

1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního 

sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku 

dveří „předzahrádky“? 

 

Metodický pokyn neexistuje. 

 

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? 

 

Metodický pokyn neexistuje. 

 

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? 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nemáme informaci k poskytnutí. Zákonné vymezení 

definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 

na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické 

podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 odst. 4 

zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 

budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dokument požadovaného obsahu se 

v „našem držení“ nevyskytuje.  

 

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 
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uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku. 
 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nemáme informaci k poskytnutí. Zákonné vymezení 

definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 

na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické 

podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 odst. 4 

zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 

budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dokument požadovaného obsahu se 

v „našem držení“ nevyskytuje.  
 
 
 
 
Na žádost žadatele je informace poskytnuta zasláním na e-mail. 
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