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V Praze dne 20. května 2014 
 

 
Věc: Žádost o uveřejnění doplňující informace v periodickém tisku „Radnice města Krupky“ 
 
 
Obracím se na Vás v právním zastoupení zastupitelky města Krupka Mgr. Miloslavy Bačové, zastupitele 
města Krupka Ing. Pavla Malečka a zastupitele města Krupka Ing. Rostislava Příhody (dále také jen 
„zastupitelé“) v právní věci uveřejnění příspěvku výše zmíněných zastupitelů v periodickém tisku města 
Krupka „Radnice města Krupky“. 
 
Klienti se na město Krupku, jakožto vydavatele periodického tisku územně samosprávného celku města 
Krupka, obrátili dopisem ze dne 23. ledna 2014, doručeným k rukám vydavatele dne 24. ledna 2014 
(příloha 2). Obsahem dopisu byla žádost zastupitelů města Krupka o uveřejnění jejich společného 
příspěvku v periodickém tisku města Krupka „Radnice města Krupky“. Příspěvek zastupitelů se týkal 
objasnění postoje zastupitelů k regulaci hazardu ve městě Krupka. Příspěvek zastupitelů byl přímou reakcí 
na článek uveřejněný vydavatelem v periodickém tisku města Krupka „Radnice města Krupky“. Článek, na 
který zastupitelé ve svém příspěvku reagují, byl v periodickém tisku „Radnice města Krupky“ uveřejněný 
bez uvedení autora článku, v říjnu 2013 na straně č. 2, přesněji v horní části tisku. 
 
Vydavatel periodického tisku doručený příspěvek zastupitelů z 23. ledna 2014 do dnešního dne 
v periodickém tisku města Krupka „Radnice města Krupky“ nezveřejnil.  Dle § 11a, odst. 1, písm. a) zákona 
č. 46/2000 Sb., tiskového zákona vzniklo zastupitelům dne 25. Dubna 2014 právo žádat o uveřejnění 
doplňující informace.  
 
Jménem mých klientů tímto žádám ve smyslu § 11a zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona o 
uveřejnění doplňují informace v periodickém tisku města Krupka „Radnice města Krupky“. Text doplňují 
informace je přílohou této žádosti (příloha 3).  
 
Dovoluji si Vás upozornit, že dle § 15a, odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, je vydavatel 
povinen označit uveřejněnou doplňující informaci slovy „doplňující informace“. Dále si dovoluji Vás 
upozornit, že podle § 13, odst. 1, písm. e) zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, který se na danou 
situaci ve smyslu § 15a, odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona použije obdobně, je vydavatel 
povinen uveřejnit společně s doplňující informací také jméno a příjmení osoby, která o uveřejnění 
doplňující informace žádá, tedy jména a příjmení všech tří zastupitelů.  
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Dále si Vás dovoluji upozornit, že podle § 13, odst. 1, písm. a) zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, 
který se na danou situaci ve smyslu § 15a, odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona použije 
obdobně, je vydavatel povinen uveřejnit text doplňující informace takovým způsobem, aby doplňující 
informace byla umístěním a formou rovnocenná s umístěním článku, na nějž příspěvek zastupitelů, 
respektive doplňující informace zastupitelů reaguje, tedy v horní části strany č. 2 periodického tisku 
„Radnice města Krupky“.  
 
Dále si dovoluji Vás upozornit, že podle § 13, odst. 2, odst. 3, zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, 
který se na danou situaci ve smyslu § 15a, odst. 3 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona použije 
obdobně, je vydavatel povinen uveřejnit text doplňující informace do 8 dnů ode dne doručení žádosti o 
uveřejnění doplňující informace, respektive pokud to není možné, v nejbližším následujícím vydání 
periodického tisku (tj. v červnovém vydání periodického tisku města Krupka „Radnice města Krupky“).  
 
Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že v případě, že text doplňující informace nebude uveřejněn 
v červnovém vydání periodického tisku města Krupka „Radnice města Krupky“, jsem zmocněna podat 
v této věci na vydavatele periodického tisku žalobu k soudu (příloha 1). V takovém případě bude na 
základě rozhodnutí soudu vydavatel periodického tisku povinen doplňující informaci v periodickém tisku 
města Krupka „Radnice města Krupky“ zveřejnit (plnění lze vymáhat i formou exekuce) a zároveň bude 
vydavatel povinen uhradit i náklady soudního řízení, tedy zejména soudní poplatek a odměnu advokáta. 
Zaplacené náklady soudního řízení budou škodou na majetku města Krupka, kterou je obec dle § 38 odst. 
6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, povinna vymáhat po osobě či osobách, které ji svou nečinností (tj. 
neuveřejněním příspěvku zastupitelů, respektive neuveřejněním doplňující informace zastupitelů) 
způsobily. 
 
S pozdravem 
 

                                                                                                                      
                             …................................................................. 
         Za zastupitele dle plné moci 
        Mgr. Petra Bielinová, advokát 
Příloha 1 - plná moc 
Příloha 2 - žádost o uveřejnění příspěvku ze dne 23. Ledna 2014 
Příloha 3 - text doplňující informace zastupitelů 
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