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

Vážený pane magistře, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 9. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 9. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Jaký je celkový počet řízení, které zahájilo Oddělení státního občanství a krajského živnostenského úřadu 

v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy (zejména dle zákona č. 40/1995 Sb.) za posledních 

5 let (tedy od 1. 1. 2016 do dnešního dne)? 

2. Kolik z řízení dle otázky č. 1 skončilo pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty? 

3. V kolika řízeních dle otázky č. 1 použilo Oddělení státního občanství a krajského živnostenského úřadu 

oprávnění dle § 7c zákona č. 40/1995 Sb. a jaká konkrétní oprávnění použil? 

4. U řízení dle otázky č. 2 prosím o sdělení výše a formy udělené pokuty, jakož i o sdělení stručného obsahu 

rozhodnutí či alespoň informaci o tom, za jaké jednání byla pokuta uložena.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Odborem krajský živnostenský úřad (v období od 1.1.2016 do 31.8.2021) a následně oddělením státního 

občanství a krajský živnostenský úřad (v období od 1.9.2021 do 9.9.2021) nebylo vedeno žádné řízení ve věci 

uložení pokuty za porušení dozorovaných ustanovení 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 nebylo přistoupeno ke zvláštním opatřením ve smyslu 

ust. §7c zákona o regulaci reklamy.  

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
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Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 21. 9. 2021  
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