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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 13367/22/O100 ČOI 15184/22/O100 …………… 02.02.2022

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 27. ledna 2022 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 13367/22/0100, v níž požadujete informaci:

1) Zda existuje v současné době platný právní předpis, precedent či jiné opatření platné
v ČR či EU, které definuje, co musí a co nesmí být součástí banneru (či jiné reklamy)
na internetu, na kterém subjekt (e-shop) inzeruje ve smyslu „akce – dárek
k zakoupenému zboží na e-shopu“.

2) Co je povinné na takovém banneru uvádět.
3) Co se nesmí na takovém banneru uvádět.
4) Existuje doporučení či stanovisko ČOI či jiného orgánu v ČR či EU, které by tuto

problematiku řešilo. V případě, že ano, požadujete zaslání tohoto doporučení, např.
formou odkazu či PDF souboru.

K Vaší žádosti sdělujeme:

Žádost jsme posoudili a dospěli k závěru, že je nutné ji odložit. Vaše žádost směřuje
k získání informací, kterými Česká obchodní inspekce nedisponuje, neboť se vztahuje
k oblasti, v níž nemá ČOI žádné kontrolní pravomoci a kontroly v této oblasti neprovádí.

Oblast reklamy dozorují obecně krajské živnostenské úřady s výjimkou zvláštních oblastí
vymezených v ust. § 7 zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI platí, že povinný subjekt posoudí žádost a
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto
odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem



 

k tomu, že Česká obchodní inspekce shledala, že požadované informace se nevztahují k její 
působnosti, byla Vaše žádost o poskytnutí informací odložena.  
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