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

Vážená paní magistro, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 21. 5. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 5. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5e odst. 1 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")? Pokud bylo takové řízení zakončeno meritorním 

rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění. 

2. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5e odst. 2 zákona o regulaci reklamy? Pokud bylo takové 

řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění. 

3. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5e odst. 3 zákona o regulaci reklamy? Pokud bylo takové 

řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění. 

4. Kolik jste od roku 2018 zahájili řízení pro porušení § 5f zákona o regulaci reklamy? Pokud bylo takové řízení 

zakončeno meritorním rozhodnutím, prosíme o poskytnutí jeho znění. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

odbor krajský živnostenský úřad nevedl od roku 2018 až do současné doby v dané věci, (tzn. řízení pro porušení 
ust. § 5e a ust. § 5f zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 486/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů), žádné řízení. 

 
S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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