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Nevyžádaná reklama v domovní schránce – poskytnutí informací

Vážený pane magistře,
dne 11.03.2013 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 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obsaženou
v písemnosti ve věci Odvolání proti usnesení o zamítnutí poskytnutí požadované informace formou
nahlédnutí do spisu zn.: S-JMK 29/2013/KŽÚ/OH, ve smyslu § 76 odst. 5 správního řádu ze dne
08.03.2013 (dále jen „žádost“).
Ve Vaší žádosti požadujete informace obsažené ve spisu SpZn. S-JMK 29/2013/KŽÚ/OH, který byl
iniciován Vaším podnětem ve věci Nevyžádaná reklama – podnět k zahájení řízení z moci úřední ze
dne 13.12.2012, v němž jste uvedl a v obrazové příloze doplnil, že dne 13.12.2012 byly do Vaší
poštovní schránky vhozeny materiály společnosti Möbelix, leták „Vánoční trhy 2012“ a informační
materiál „Životní příběh Miloš Zeman“, a to i přes zřetelné označení, že si vhazování veškerých
materiálů nepřejete. V tomto jednání jste spatřoval porušení § 2 odst. 1 písm. e) 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“).
Konkrétně žádáte odpovědi na následující otázky:
1)
2)
3)
4)

IČ
708 88 337

Kdy, pokud vůbec, nějaké správní řízení bylo započato;
Kdo je skutečně jeho účastníkem;
Datum předpokládaného ukončení řízení;
Zodpovědět otázky/poskytnout informace k původnímu elektronickému podání Nevyžádaná
reklama – podnět k zahájení z úřední moci, tj. kdo je konkrétně odpovědný za porušování
zákona o regulaci reklamy a věcného práva podatele.

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme požadované
informace – odpovědi na dotazy:
Ad 1)
Ve věci nebylo zahájeno správní řízení, neboť nebyla zjištěna konkrétní osoba, která by spáchala
správní delikt (blíže viz odpověď Ad 4).
Ad 2)
Ve věci nebylo zahájeno správní řízení, tudíž ani nelze identifikovat konkrétní účastníky řízení, kterým
by se mělo rozhodnutím založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost nebo prohlásit, že právo
nebo povinnost mají anebo nemají, ani účastníky, kteří by mohli být rozhodnutím přímo dotčeni na
svých právech a povinnostech.
Ad 3)
Předmětná věc byla odložena dne 23.01.2013.
Ad 4)
KŽÚ pouze připomíná, že na Váš podnět Vám bylo odpovězeno písemností ve věci Sdělení k podání
čj. JMK 29/2013 ze dne 08.01.2013, která Vám byla doručena dne 14.01.2013, v níž Vám bylo předně
osvětleno, že materiály související s volbou prezidenta republiky nejsou distribuovány za účelem
podpory podnikatelské činnosti a tudíž nejsou reklamou dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o regulaci
reklamy, a zákaz šíření nevyžádané reklamy dle § 2 odst. 1 písm. e) tohoto zákona tak na ně
nedopadá.
Dále Vám KŽÚ sdělil, že roznášku dalších zmíněných, v tomto případě již reklamních tiskovin,
prováděla Česká pošta, s.p. a v případě, že by bylo zjištěno porušení zákona o regulaci reklamy, bylo
by zahájeno řízení z moci úřední o případném uložení sankce.
KŽÚ se ohledně roznášky předmětných tiskovin obrátil dne 07.01.2013 na Českou poštu s.p. a dne
17.01.2013 sám provedl místní šetření v místě Vašeho bydliště stran označení Vaší poštovní schránky.
Dne 18.01.2013 KŽÚ obdržel přípis České pošty, s.p., ve věci Roznáška informačních/propagačních
materiálů – šetření podnětu čj. ČP/11236/2013 PJM/1 ze dne 17.01.2013, v němž je uvedeno, že
předmětné reklamní materiály byly skutečně distribuovány již dne 04.12.2012. Dle České pošty, s.p.,
je příslušnému poštovnímu doručovateli označení Vaší domovní schránky dobře známo a dodání
propagačních materiálů do této domovní schránky tak neprovádí. Přípis je uzavřen sdělením, že se
v rámci šetření nepodařilo jednoznačně prokázat, kdo předmětné propagační tiskoviny do Vaší
domovní schránky vložil.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že jste předmětné reklamní tiskoviny objevil ve své domovní schránce
až 9 dnů poté, co proběhla jejich roznáška Českou poštou s.p. Ve věci tak nebylo možné zjistit, kdo
konkrétně reklamu do označené poštovní schránky vhodil, KŽÚ přitom neměl žádnou indicii, jež by
zpochybnila pravdivost vyjádření České pošty, s.p., a proto byla věc odložena, neboť obecné principy
objektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti za výsledek, na tyto případy vztáhnout nelze.
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Nad rámec požadovaných informací Vás KŽÚ odkazuje např. na článek Nevyžádaná reklama napříč
současnou, budoucí a evropskou právní regulací autorky JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D., odborné
asistentky na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Právní fórum
č. 7/2012, str. 312, kde je k dané problematice mimo jiné uvedeno: „Při absenci kamerového systému
v okolí poštovní schránky tak bude v praxi jen stěží dopátratelné, kdo reklamní leták do poštovní
schránky umístil a kdo tak za šíření nevyžádané reklamy zodpovídá“. K uvedenému KŽÚ dodává, že
v praxi představitelné je rovněž užití svědecké výpovědi osoby, která vkládání reklamních materiálů
do poštovní schránky skutečně viděla.

S pozdravem

Ing. Bc. Jitka Vítová
vedoucí odboru
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