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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o hazardních
hrách a zákona o dani z hazardních her
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Ustanovení

(1) Reklama na hazardní hru 32006L0114 Čl. 2 písm. b)
podněcující k účasti na hazardní
hře nesmí obsahovat sdělení, z
něhož lze nabýt dojmu, že účast
na hazardní hře může být
zdrojem finančních prostředků
obdobným získávání příjmů ze
závislé, samostatné nebo jiné
32006L0114 Čl. 3 písm. a)
obdobné činnosti.

Obsah
Pro účely této směrnice se rozumí „klamavou reklamou“
každá reklama, která jakýmkoli způsobem, včetně
předvedení, klame nebo pravděpodobně může klamat
osoby, kterým je určena nebo které zasáhne a která pro
svůj klamavý charakter pravděpodobně ovlivní jejich
ekonomické chování, nebo která z těchto důvodů poškodí
nebo může poškodit jiného soutěžitele;
Při posuzování, zda je reklama klamavá, je nezbytné vzít
v úvahu všechny její rysy, zejména v ní obsažené
informace týkající se:
a) vlastností zboží nebo služeb, jako je jejich dostupnost,
charakter, provedení, složení, výrobní postup a datum
výroby nebo dodávky, účel použití, možnosti použití,
množství, specifikace, země původu nebo země výroby
nebo očekávané výsledky použití, nebo výsledky
a podstatné části zkoušek nebo prověrek provedených na
zboží nebo službách;
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Členské státy zajistí, aby v zájmu obchodníků a soutěžitelů
existovaly přiměřené a účinné prostředky pro boj proti
klamavé reklamě a pro dodržování předpisů o srovnávací
reklamě.
Tyto prostředky zahrnují právní předpisy, jež umožní
osobám nebo organizacím, které mají podle vnitrostátních

právních předpisů oprávněný zájem na potírání klamavé
reklamy nebo na regulaci srovnávací reklamy, aby:
a) podaly žalobu ohledně takové reklamy
nebo
b) napadly takovou reklamu u správního orgánu, který je
příslušný k rozhodování o stížnostech nebo k podání
podnětu k zahájení příslušného soudního řízení.
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