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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Dne 24. září 2020 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje Vaši žádost ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se všech řízení, v rámci kterých
Krajský úřad Zlínského kraje vedl řízení podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění
pozdějších předpisů, pro skutky spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména
na sociální síti Facebook, Instagram, YouTube a Twitter, za roky 2018, 2019 a 2020, včetně čísel
jednacích a způsobu rozhodnutí ve věci, bylo-li již rozhodnuto a dále seznam řízení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vedených pro skutek
klamavé obchodní praktiky spočívající v reklamě na sociálních sítích, zejména na sociální síti
Facebook, Instagram, YouTube a Twitter, ve smyslu Přílohy 1 k uvedenému zákonu, zejména
v porušení ustanovení písmene j) Přílohy 1, a to za roky 2018, 2019 a 2020, včetně čísel jednacích
a způsobu rozhodnutí ve věci, bylo-li již rozhodnuto.
K tomuto Vám sdělujeme, že Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský
úřad, jako příslušný správní orgán k dozoru nad reklamou, v případě klamavé reklamy
na sociálních sítích v období 2018, 2019 a do 9/2020 nezahájil a ani nevedl žádné řízení na
základě vlastního zjištění či na základě podnětu. Z tohoto důvodu neuložil žádné správní tresty, ani
nenařídil odstranění nebo ukončení reklamy, která by byla v rozporu s ustanoveními zákona
č. 40/1995, o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, respektive by naplňovala skutek
klamavé obchodní praktiky ve smyslu Přílohy 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
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