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Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět: 106/1999 Sb.

   
       Vážení,
       

       žádám Vás tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace:
       

       
         Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, 
případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?

         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?

         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?

         



IČO: 002 97 488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město
Správní odbor

ZNAČKA SPISU: I/6/2019

IDDS:

ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/11285/2019
POČET LISTŮ: 1
VYŘIZUJE:
TEL.: 596 803
FAX: 596 803 350
E-MAIL: @havirov-city.cz
DATUM: 4. 2. 2019

Vyrozumění k žádosti o poskytnutí informace

Povinný subjekt k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

obdržené z e-mailové adresy  dne 1. 2. 2019, sděluje následující:

1) Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, 

případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?

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?

- povinný subjekt takovým metodickým pokynem nedisponuje, nelze tedy sdělit ani obsah pokynu;

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?

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.

- žádost se dotazuje na názor, povinný subjekt proto v této části žádost odmítá.

V závěru žádosti je požadováno doručování na e-mailovou adresu, ze které bylo podání učiněno, avšak

vzhledem ke skutečnosti, že právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku má ze zákona zřízenu datovou 

schránku, má doručování do datové schránky před ostatními způsoby doručování přednost.
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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Havířova jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

ve věci žádosti, kterou dne 1. 2. 2019 podala právnická osoba 

o poskytnutí informace související s projednáváním přestupků 

spočívajících v umístění reklamního sdělení rozhodl takto:

podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost v části 

č. 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?“ a č. 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“ odmítá.

Odůvodnění

Povinnému subjektu byla prostřednictvím elektronické podatelny doručena žádost o poskytnutí informace 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které se žadatelka domáhá odpovědi na čtyři číslované

otázky, přičemž otázka č. 3 zní (cit.): „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?“ a otázka č. 4 zní (cit.): „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“.

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí 

žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů 

ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 téhož zákona platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 

žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
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Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že povinnost poskytovat informace 

se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

V posuzovaném případě je zřejmé, že žadatelka svými otázkami směřuje ke zjišťování právního názoru

povinného subjektu na jistou nekonkrétní a hypotetickou situaci.

Dotazem na názor ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se rozumí 

žádost směřující ke zjištění názoru povinného subjektu na žadatelem formulovaný předmět dotazu, aniž by 

byl výsledkem nebo podkladem činnosti povinného subjektu. Dotčené ustanovení přitom brání právě tomu, 

aby povinné subjekty musely zaujímat stanoviska v blíže nespecifikovaných věcech, provádět právní a jiné 

výklady, či obecně vytvářet nebo jinak obstarávat informace, jimiž nedisponují a nejsou povinny disponovat.

Povinný subjekt konstatuje, že není účelem zákona o svobodném přístupu k informacím, aby na základě 

požadavku žadatelky byl zaujímán právní názor k hypotetickým životním situacím a prováděn výklad 

právních předpisů. Na základě výše uvedeného proto povinný subjekt žádost v dané části odmítá.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelka jako právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku má ze zákona 

zřízenu datovou schránku, má doručování do datové schránky před ostatními způsoby doručování přednost.

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti je proto žadatelce doručováno prostřednictvím datové schránky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání 

do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu 

města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, který o odvolání rozhoduje. 

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti.

V případě doručování prostřednictvím datové schránky platí, že dokument, který byl dodán do datové 

schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 

svého oprávnění přístup k datovému dokumentu. Nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky 

ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument 

za doručený posledním dnem této lhůty.

Z podaného odvolání musí být patrno, kdo ho činí (fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození 

a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo 

obchodní firmu, identifikační údaj osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro 

doručování), označení správního orgánu, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá 

a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Rozdělovník:  
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