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Poskytnutí informace – regulace reklamy 

Vážená paní, 
dne 7. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajský živnostenský úřad (dále 
jen „krajský úřad“), doručena Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupu k informacím“). Žádáte o poskytnutí 
následujících informací za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, jenž se vztahují k reklamním prezentacím, které 
podatelé shledávají závadnými ve smyslu ust. § 2 odst. 3 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 (dále jen „zákon o regulaci reklamy“): 

A) Poskytnutí informace o počtu podnětů ohledně reklamy, kterou podatelé podnětů shledávají závadnou                         
ve smyslu výše citovaného ustanovení. 

Krajský úřad neobdržel za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 žádný podnět ve věci podezření z porušení                  
ust. § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy. 

B) Poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení: 

a) na základě vlastního šetření – v daném období krajský úřad nezahájil žádné řízení na základě vlastního šetření. 

b) na základě obdržených podnětů – v daném období krajský úřad nezahájil žádné správní řízení na základě 
podnětu. 

C) Poskytnutí kopií rozhodnutí vzešlých ze správního řízení a obrazový materiál reklam, jež byl součástí materiálů 
a důkazních prostředků pro správní řízení, které krajský úřad v rozmezí od 1. 1. 2020 až do 31. 12. 2020 vedl, 
ukončil nebo v nich zahájil řízení. 

V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 krajský úřad nevedl, neukončil ani nezahájil správní řízení ve věci porušení 
ust. § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy – vizte odpověď pod bodem B). 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 2021-11-05 
Čj.: MSK 137776/2021 
Sp. zn.: VŽ/24680/2021/Juc 
 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Ing. Hana Juchová 
Telefon: 595 622 491 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-11-11 

Elektronický podpis - 11.11.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Bc. Hana Juchová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 30.8.2024 12:33:41-000 +02:00



 Čj.: MSK 137776/2021 Sp. zn.: VŽ/24680/2021/Juc 

 

  

2/2 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 

a bezpečnosti informací 

 

Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  

ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 

D) Poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelů podnětu o důvodech nezahájení správního řízení, 
které krajský úřad odeslal odmítnutým podatelům v případech, kdy rozhodl řízení nezahájit a obrazový materiál 
související s danými případy. 

V této části žádosti krajský úřad odkazuje na odpověď uvedenou pod bodem A).  

S pozdravem 

 

 

Ing. Hana Juchová 

referent živnostenského úřadu 

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 


