
ZÁKON 
ze dne ... 2015, 

 
kterým se mění zákon 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 

 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 

Čl. I 

Zákon 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, ve znění 
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 
326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 
Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 
28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona 
č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
„f) šíření oznámení týkajícího se voleb prostřednictvím reklamního zařízení, jehož 

celková plocha přesahuje 8 m2, v době od vyhlášení voleb do ukončení 
hlasování,“. 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 

 

2. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) šíří reklamu, anonymní oznámení týkající se voleb nebo oznámení týkající se 
voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) zakázány,“. 

 

3. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „nebo g)“. 
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4. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „nebo g)“. 
 

5. V § 8a odst. 1 písmeno b) zní: 
 

„b) šíří reklamu, anonymní oznámení týkající se voleb nebo oznámení týkající se 
voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), d), e) nebo f) zakázány,“. 

 

Čl. II 
 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2017. 
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