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Poskytnutí informace
Vážená paní inženýrko,
dne 12. 7. 2010 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Krajský živnostenský úřad
(dále jen „KŽÚ“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace o výsledku
podnětu o klamavé reklamě“ (dále jen „žádost“).
V žádosti o poskytnutí informace požadujete sdělení výsledku šetření Vašeho podnětu, který byl
KŽÚ postoupen Českou obchodní inspekcí pod číslem ČOI 20850/10/3000 dne 22. 4. 2010
a doplňujete, že tento podnět se týkal klamavé reklamy na ul., která je na tomto místě doposud
umístěna a prezentuje „Nejlevnější kontaktní čočky v Brně“, aniž by byl viditelně uveden nějaký
časový údaj popř. jiné upřesnění.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi
požadované informace:
KŽÚ provedl na základě ustanovení § 15 a násl. zákona č. 552/1991 Sb, o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 10. 5. – 12. 5. 2010 kontrolu u podnikatele – obchodní
společnosti, zaměřenou na dodržování povinností stanovených zákonem 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, v platném znění (dále jen „zákon o regulaci
reklamy“). Touto kontrolou, při vyhodnocení všech získaných informací, nebyla u předmětného
reklamního billboardu zjištěna žádná skutečnost, která by zakládala jakékoliv podezření, že se
podnikatel - obchodní společnost dopustil správního deliktu spočívajícího ve zpracování
reklamy, která je nekalou obchodní praktikou.
Pro Vaši informaci Vám závěrem sdělujeme, že povinnost uvést v reklamě uvádějící zvláštní
nabídku datum počátku a datum, ke kterému nabídka končí, byla ze zákona o regulaci reklamy
vypuštěna ke dni 12. 2. 2008 a k tomuto datu byl v citovaném zákoně rovněž nahrazen pojem
„klamavá reklama“ novým pojmem „reklama, která je nekalou obchodní praktikou“.
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