
Platné znění s vyznačením navrhovaných doplnění 

 

§ 2 

(1) Zakazuje se 

a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo 
šíření je v rozporu s právními předpisy, 

b) reklama, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu5); za 
takovou reklamu se nepovažuje umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném 
zvukově obrazovém záznamu, splňuje-li podmínky stanovené jiným právním 
předpisem3a),3b), 

c) šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta obtěžuje; za reklamu, 
která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za 
podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči 
němu byla nevyžádaná reklama šířena, 

d) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než 
prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního 
právního předpisu5b), stanoví-li tak obec svým nařízením vydaným v přenesené 
působnosti5c), v rozsahu uvedeném v odstavci 5, 

e) šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do 
ukončení hlasování, 

f) reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle 
zvláštního právního předpisu38). 

f) šíření oznámení týkajícího se voleb prostřednictvím reklamního zařízení, jehož 
celková plocha přesahuje 8 m2, v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování, 

g) reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny 
podle zvláštního právního předpisu38). 

 

§ 8 

(1) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, že 

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je 
zadavatelem nebo zpracovatelem, 

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

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, 
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c) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu 
šíření informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 nebo šíří reklamu na tabákové 
výrobky jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4, 

d) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků 
podle § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4, 

e) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h, 

f) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6, 

g) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a, 

h) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě, 

i) v rozporu s § 5b odst. 1 šíří prostřednictvím komunikačních prostředků reklamu na 
humánní léčivé přípravky, která je zaměřena na odborníky, aniž by tyto prostředky 
byly určeny jen pro odborníky, jichž se reklama na humánní léčivé přípravky týká, 

j) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b 
odst. 4, 

k) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle 
§ 5e odst. 1, 

l) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle 
zvláštního právního předpisu38), nebo 

m) v rozporu s § 7a odst. 4 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje 
o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. 

 

(2) Fyzická osoba jako zadavatel reklamy se dopustí přestupku tím, že 

a) zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1 zakázána 
nebo je v rozporu s § 3 odst. 5, 

a)  zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo g) nebo § 3 odst. 1 
zakázána nebo je v rozporu s § 3 odst. 5, 

b) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 
4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 
nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, § 5g, § 5h, § 5i, 

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a, 
nebo 

d) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí 
kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou nebo nesplní povinnost podle 
§ 7a odst. 2. 

 

(3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že 
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a) zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1, 

a)  zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo g) nebo § 3 
odst. 1, 

b) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a, 

d) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 
6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c 
odst. 1 nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 5g, 5h nebo 5i, 

e) neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo 

f) v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje 
o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy. 

 

§ 8a 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako 
šiřitel 

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2, kdo je 
zadavatelem nebo zpracovatelem, 

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

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, 

c) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě, 

d) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu 
šíření informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 nebo šíří reklamu na tabákové 
výrobky jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4, 

e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků 
podle § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4, 

f) šíří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky komunikačními 
prostředky, které nejsou určeny převážně pro tyto odborníky, 

g) poruší povinnosti obchodního zástupce podle § 5b odst. 3, 

h) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b 
odst. 4, 

i) poskytne vzorky humánních léčivých přípravků v rozporu s § 5b odst. 7, 

j) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle 
§ 5e, 

k) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6, 
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l) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 2 nebo 3, 

m) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h, 

n) v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, 

o) šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle 
zvláštního právního předpisu38), nebo 

p) v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje 
o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. 
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