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

Vážený pane, 

dne 1. 11. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 11. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

V kolika případech bylo povinným subjektem, jakožto správním orgánem příslušným1 k projednání přestupků 

dle § 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 3 písm. b), § 8a odst. 1 písm. n), § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. 

b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen „ZRegRek“), vedeno správní řízení pro porušení povinnosti 

stanovené § 2 odst. 1 písm. b) ZRegRek jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele,  (tj. pro šíření, zpracovaní, či zadávání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, spočívající 

v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení), a to za období od 12. února 2008 

do současnosti. V souvislosti s tím žádám o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla případná 

jednotlivá správní řízení vedena. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský živnostenský úřad Jihočeského kraje nevedl od 12. 2. 2008 do současné doby žádné správní řízení za 

citované porušení zákona o regulaci reklamy ve vztahu k neoprávněnému používání značky jakosti nebo jiného 

obdobného označení.  

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 
v z. Ing. Marta Spálenková 

vedoucí oddělení 

                                                
1 Příslušnost povinného subjektu k projednání přestupku vyplývá z ust. § 8b odst. 1 ve spojení s § 7 písm. i) zákona 

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a z ust. § 1 písm. b) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. 
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Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 15. 11. 2019  
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