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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 27. 10. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 10. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

•       rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či 

jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 

která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb., 

•       to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení, která byla vydána od 1.10.2019 do současné doby.  

Prosím o zaslání uvedených rozhodnutí v anonymizované podobě, bude-li anonymizace nutná. Informace prosím 

zašlete pouze elektronickou formou na tento můj email. V případě, že počet rozhodnutí by byl značný, rád svou 

žádost případně po prodiskutování rozsahu zúžím. V takovém případě mě prosím kontaktujte.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

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 (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), není 

reklama na zdravotnické prostředky regulována.  

V oblasti zdravotnictví je dle výše uvedeného zákona dozorována reklama na humánní léčivé přípravky (ust. § 5 

zákona o regulaci reklamy), reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost (ust. § 5a 

zákona o regulaci reklamy), reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky (ust. § 5b tohoto 

zákona) a reklama podporující darování lidských tkání a buněk (ust. § 5c zákona o regulaci reklamy). Ani 

v jednom ze zmíněných případů není Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor krajský živnostenský úřad (dále jen 

„krajský živnostenský úřad“), dozorovým orgánem ve smyslu ust. § 7 zákona o regulaci reklamy. S přihlédnutím 

k uvedenému tudíž nemohlo být v období od 1. 10. 2019 do současné doby krajským živnostenským úřadem 

vydáno žádné rozhodnutí a nemohla být uložena žádná sankce.  

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 27. 10. 2020  
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