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PŘÍKAZ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností, jako
věcně a místně příslušný správní orgán dle § 7 písm. i) 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, vydává podle § 90
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle § 150
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jakožto
první úkon v řízení
tento příkaz:
I. Obviněná právnická osoba Haná Press, s. r. o., se sídlem Olomoucká
2616/10, 796 01, Prostějov, IČ 26782294 se:
uznává vinnou
ze spáchání přestupku podle § 8a odst. 1 písm. b) 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. Přestupku se právnická osoba
dopustila tím, že šířila dne 1. října 2018 v periodickém tisku „Prostějovský večerník“
na straně 28 anonymní oznámení týkající se komunálních voleb. Článek nadepsaný
titulky (NE)HRDÝ PROSTĚJOVAN, MĚLI BYSTE ZNÁT PRAVDU a PROČ NEDAT
HLAS PRÁVĚ TOMUTO MUŽI byl šířen v době od vyhlášení voleb do ukončení
hlasování. Šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb
do ukončení hlasování se podle § 2 odst. 1 písm. e) 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 zakazuje.
II. Za spáchání uvedeného přestupku se obviněné právnické osobě jako šiřiteli
podle § 8a odst. 5 písm. b) 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
ukládá pokuta ve výši 20 000 Kč,
(slovy: dvacet tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná na účet Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, číslo účtu
27-4228320287/0100, variabilní symbol 1522122535, konstantní symbol 558, vedený
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u Komerční banky, a.s., Olomouc do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
příkazu.
Odůvodnění:
Dne 6. 11. 2018 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový,
právní a správních činností (dále jen orgán dozoru nebo správní orgán) podnět
k prověření § 2 odst. 1 písm. e) 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).
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že dne 1. 10. 2018 bylo v periodickém tisku
Prostějovský večerník vydavatele Haná Press, s.r.o., IČ 26782294, se sídlem
Olomoucká 2616/10, Prostějov, na straně 48 uveřejněno celostránkové oznámení
týkající se voleb. Článek nadepsaný titulky (NE)HRDÝ PROSTĚJOVAN, MĚLI BYSTE
ZNÁT PRAVDU a PROČ NEDAT HLAS PRÁVĚ TOMUTO MUŽI se týkal komunálního
politika a byl označen jako placená inzerce. Podle § 1 odst. 8 zákona o regulaci
reklamy se anonymním oznámením rozumí sdělení či jiná prezentace šířená
komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě, která šíření sdělení či jiné
prezentace objednala.
Volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 Sb.,
o vyhlášení voleb do Senátu, Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí ze dne
23. 5. 2018. Volby proběhly 5. a 6. října 2018.
Šiřitelem reklamy je pro účely zákona o regulaci reklamy právnická nebo fyzická
osoba, která reklamu veřejně šíří. Šiřitel anonymního oznámení v daném případě
článku (NE)HRDÝ PROSTĚJOVAN, MĚLI BYSTE ZNÁT PRAVDU a PROČ NEDAT
HLAS PRÁVĚ TOMUTO MUŽI, vydavatel Prostějovského večerníku obchodní firma
Haná Press s. r. o. (dále také účastník řízení) porušila § 2 odst. 1 písm. e) zákona
o regulaci reklamy.
Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za dostatečně
prokázané, že se účastník řízení jako šiřitel svým jednáním dopustil společensky
škodlivého protiprávního činu naplněním skutkové podstaty přestupku, který je
v zákoně o regulaci reklamy za přestupek výslovně označen.
Ze zjištěných skutečností má správní orgán za dostatečně prokázané, že
účastník řízení šířil anonymní oznámení týkající se voleb v době od vyhlášení voleb
do ukončení hlasování, tedy v období od 31. 5. 2018 do 6. 10. 2018 14:00 hodin,
v případě voleb do zastupitelstev obcí. Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o regulaci
reklamy se šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb
do ukončení hlasování zakazuje. Porušení zákazu je § 8a odst. 1 písm. b) zákona
o regulaci reklamy klasifikováno jako přestupek. Za spáchaný přestupek podle
uvedeného ustanovení lze šiřiteli uložit pokutu podle § 8a odst. 5 písm. b) zákona
o regulaci reklamy. Pokuta může být uložena až do 2 000 000 Kč.
Po zvážení všech zjištěných skutečností přistoupil správní orgán k vydání
příkazu podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich a podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Podkladem pro vydání příkazu byl podnět, Prostějovský večerník číslo 40
na internetové adrese http://www.vecernikpv.cz/archiv/rok-2018/book/351-cislo-402018/9-rok-2018,
vedený
ve
spisové
dokumentaci
pod SpZn.: KÚOK/1155904/2018/OMPSČ-KŽÚ/258.
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Na základě šetření bylo prokazatelně zjištěno, že přestupek spáchal účastník
řízení a je tudíž odpovědný za přestupek kladený mu za vinu, neboť k naplnění znaků
přestupku došlo jednáním fyzické osoby, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě
a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické
osoby, v přímé souvislosti s ní a v jejím zájmu. Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné
právnické osobě se mj. považuje zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení
při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení. Odpovědnost právnické osoby
za přestupek je objektivní a zavinění konkrétní fyzické osoby se dále nezjišťuje.
Při určení výše pokuty přihlédl správní orgán jako k přitěžující okolnosti k tomu,
že ze strany účastníka řízení se nejedná o první porušení zákona o regulaci reklamy.
Zdejší úřad již v roce 2017 uložil účastníku řízení jako šiřiteli pokutu za porušení
zákona o regulaci reklamy. Z uvedeného vyplývá, že účastníku řízení je právní norma
upravující regulaci reklamy známá a tak při své činnosti se touto normou měl řídit.
Za polehčující okolnost správní orgán považuje skutečnost, že se jednalo o jediný
případ šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb
do ukončení hlasování, který je správnímu orgánu znám.
Z výše uvedených důvodů byla uložena sankce při samé dolní hranici možného
sankčního postihu a správní orgán má za to, že je dostatečným varováním před dalším
nezákonným jednáním.
Vzhledem k tomu, že správní orgán považoval skutkové zjištění za dostatečné,
přistoupil k uložení sankce vydáním tohoto příkazu.
Poučení:
Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor
u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru majetkového, právního a správních
činností do osmi dnů ode dne oznámení příkazu. Prvním dnem lhůty je den následující
po dni oznámení příkazu.
Včasným podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje; to neplatí, byl-li
podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Zpětvzetí odporu není přípustné.
Pokud po podání odporu bude vydáno rozhodnutí, kterým bude obviněný uznán
vinným z přestupku, bude mu, kromě správního trestu dále podle § 95 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uložena též povinnost nahradit náklady
řízení (stanovené vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o paušální částce nákladů řízení,
ve znění vyhl. č. 112/2017 Sb.).
Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným
rozhodnutím.

Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí oddělení
Krajský živnostenský úřad
Účastník řízení:
Haná Press, s.r.o.

3

