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Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si vám dovolujeme zaslat odpovědi na Vámi položené dotazy.
1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního
sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku
dveří „předzahrádky“?
Odpověď: Nebyli jsme seznámeni s metodickým pokynem pro projednávání přestupků spočívajících
v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu na kliku vstupních dveří nemovitosti,
případně kliku dveří „předzahrádky“. Metodické pokyny vydávají nadřízené správní orgány, tedy
v našem případě Krajský úřad Karlovarského kraje, dále pak Ministerstvo vnitra České republiky.
2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená
sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce
na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či
službu?
Odpověď: Řízení o přestupku probíhá dle zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich. Každý případ je jedinečný, a tak se k projednávání případného oznámení o
přestupku přistupuje, tedy není možno spekulovat bez znalosti detailů konkrétního případu a
předvídat další postup ve věci.
3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována,
respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce
na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro
porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
Odpověď: Správní orgán postupuje tak, jak je stanoveno v zákoně č. 250/2016 Sb., zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dále pak přihlédne k související právní normě, kterou na
území města Nejdku je Nařízení města Nejdku č. 1/2014, zákaz pochůzkového a podomního prodeje.
Není možno spekulovat bez znalosti detailů konkrétního případu a předvídat další postup ve věci.
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4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora
uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném
jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.
Odpověď: Městský úřad Nejdek, jakožto správní orgán ve věci projednávání přestupků, každé
oznámení o přestupku posuzuje v souladu se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
Nařízení města Nejdku č. 1/2014, zákaz pochůzkového a podomního prodeje a postupuje dle zákona
č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jelikož nám není znám žádný
Vámi popsaný konkrétní případ, jehož detaily bychom znali, není možno předvídat, zda by Vámi
popsané jednání mělo znaky přestupku.

S pozdravem

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ
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