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• Hlavní bariéry v žádoucí implementaci
• Praktické zkušenosti s vymahatelností práv zastupitelů – příklady přístupů
ÚSC k naplňování zákonných povinností
Nabytím účinnosti novely zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tiskový zákon“), byl do právního řádu zaveden pojem periodického tisku územně samosprávného
celku (dále také „radniční periodikum“). Společně se zavedením pojmu periodického tisku
územně samosprávného celku byl tiskovým zákonem upraven požadavek na objektivitu a vyváženost informací uveřejněných v radničním periodiku a začleněna s tím související práva
a povinnosti pro vydavatele radničního periodika a práva zastupitelů příslušného samosprávného celku na poskytnutí přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení týkajícího se
územně samosprávného celku. S právem zastupitelů na poskytnutí přiměřeného prostoru pro
uveřejnění je pak spojen nově upravený proces zahrnující institut práva na uveřejnění doplňující
informace, jehož se lze při nesplnění povinnosti vydavatelem radničního periodika domáhat
u místně příslušného okresního soudu.

Oživení podporuje svými aktivitami (především poskytováním právního poradenství, zprostředkováním právního zastoupení v zahájených soudních sporech na uveřejnění doplňující informace či pořádáním veřejných debat) implementaci novely tiskového zákona.
S ohledem na dosud nejasný výklad zákonných ustanovení založených novelou tiskového
zákona, absentující relevantní judikaturu k této problematice a častou nevoli územně samosprávných celků řídit se novými ustanoveními, se však objevují úskalí, jež zabraňují žádoucí implementaci novely tiskového zákona.
Tyto hlavní bariéry Oživení definovalo z dosud poskytnutých konzultací a podnětů obdržených
od zastupitelů či úředníků územně samosprávných celků.

5 hlavních úskalí v interpretaci a implementaci novely tiskového zákona
1. Nejasný výklad pojmu přiměřený prostor (§ 4a tiskového zákona)
Povinnost vydavatele radničního periodika poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění
sdělení (§ 4a tiskového zákona), které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Dosud nejasný výklad pojmu přiměřený prostor v praxi naráží na výrazně odlišné vnímání
obsahu tohoto pojmu ze strany zastupitelů domáhajících se svého práva na poskytnutí přiměřeného prostoru a vydavatelů radničního periodika.
Doporučení Oživení: přiměřenost rozsahu sdělení by měla být posuzována s ohledem
na obsah sdělení, celkový rozsah radničního periodika a zastoupení sdělovaného názoru
v zastupitelstvu, a to v řadě několika periodických vydání

2. Nejasný výklad pojmu doplňující informace (§ 11a tiskového zákona)
V případě, že sdělení zastupitele dle §4a tiskového zákona nebude uveřejněno ve lhůtě tří
měsíců ode dne doručení vydavateli (či v nejbližším vydání, vychází-li radniční periodikum méně
často) či bude uveřejněno, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že mu vydavatel neposkytl přiměřený prostor, vzniká zastupiteli právo domáhat se uveřejnění tzv. doplňující
informace.
Dosud nevznikla relevantní judikatura či právnická literatura, jež by stanovila najisto pojem
doplňující informace, zda se jedná o obsahově totožné sdělení jako původní sdělení zastupitele, či o zkrácenější verzi původního sdělení zastupitele, anebo je přípustná verze obojího.
3. Nejasný výklad pojmu rozpor s dobrými mravy (§ 15 odst.1 písm.b) tiskového
zákona ve spojení s § 15a odst.3 tiskového zákona)
Tiskový zákon stanoví, že vydavatel není povinen uveřejnit doplňující informaci v případě, že by
uveřejnění navrženého textu bylo v rozporu s dobrými mravy. V případě sdělení zastupitele však
často bývá pro jeho projev příznačná specifická rétorika odlišná od projevu nepolitického charakteru.
Dosud nevznikla relevantní judikatura k výkladu pojmu rozporu s dobrými mravy zohledňující
specifičnost politické rétoriky ve vztahu ke sdělení, potažmo doplňující informace zastupitele.
4. Odlišné lhůty k uplatnění práva na uveřejnění doplňující informace
Je nutné upozornit na zákonem stanovenou odlišnou lhůtu k podání žádosti na uveřejnění
doplňující informace v případě, kdy sdělení zastupitele není uveřejněno vůbec a v případě,
kdy je uveřejněno, avšak zastupitel má za to, že mu uveřejněním sdělení nebyl poskytnut
přiměřený prostor (v praxi se bude jednat nejčastěji o zkrácení sdělení zastupitele).
i) Právo na uveřejnění doplňující informace v případě neuveřejnění sdělení
V případě, že sdělení zastupitele dle §4a tiskového zákona nebude uveřejněno ve lhůtě tří
měsíců ode dne doručení vydavateli (či v nejbližším vydání, vychází-li radniční periodikum
méně často) vzniká zastupiteli právo domáhat se uveřejnění tzv. doplňující informace.
Žádost o uveřejnění doplňující informace musí být vydavateli doručena nejpozději do 3
měsíců ode dne, kdy vznikl zastupiteli nárok na uveřejnění doplňující informace,
jinak právo zaniká (§ 15a tiskového zákona)
V praxi dochází k předčasnému uplatnění práva na uveřejnění doplňující informace, kdy
v případě, že vydavatel kupříkladu zastupiteli sdělí, že sdělení neuveřejní, zastupitel nevyčká marného uplynutí tří měsíců ode dne doručení sdělení vydavateli, a požádá tak
o uveřejnění doplňující informace dříve, než předpokládá tiskový zákon.
Doporučení: Pravidlo 3+3
Je zapotřebí zdůraznit, že právo domáhat se uveřejnění doplňující informace v případě
neuveřejnění sdělení, vznikne zastupiteli až po marném uplynutí uvedené lhůty.
Žádost podaná zastupitelem před lhůtou 3 měsíců či před vydáním nejbližšího čísla
radničního periodika je tak žádostí uplatněnou předčasně. Takto vzniklé právo na
uveřejnění doplňující informace může uplatnit do 3 měsíců, tj. nejdříve po marném
uplynutí 3 měsíců od doručení žádosti o uveřejnění sdělení, nejpozději však před
uplynutím 6 měsíců od doručení žádosti o uveřejnění sdělení.

ii) Právo na uveřejnění doplňující informace v případě uveřejnění zkráceného
či jinak pozměněného sdělení
Žádost o uveřejnění doplňující informace musí být vydavateli doručena nejpozději
do 3 měsíců ode dne, kdy sdělení v radničním periodiku bylo uveřejněno, ale člen
zastupitelstva má za to, že mu vydavatel neposkytl přiměřený prostor, jinak právo zaniká (15a
tiskového zákona)
V praxi dochází k mylné interpretaci tiskového zákona, kdy zastupitelé v případě zveřejnění
zkráceného sdělení vyčkávají na marné uplynutí lhůty tří měsíců, jak je to zákon vyžaduje
v případě neuveřejnění informace, a tudíž žádost dávají opožděně, kdy již nárok na podání
žádosti o uveřejnění doplňující informace ze zákona zanikl.
Doporučení: Pravidlo 0+3
Je zapotřebí zdůraznit, že právo na uveřejnění doplňující informace v případě zkrácení sdělení, musí být uplatněno nejpozději do 3 měsíců ode dne uveřejněného
sdělení.

5. Lhůta k podání žaloby (§ 13 odst. 2 ve spojení s § 15a odst. 3 tiskového zákona)
Neuveřejní-li vydavatel radničního periodika doplňující informaci, vzniká zastupiteli právo
obrátit se na okresní soud, jehož místní příslušnost je dána dle sídla vydavatele, návrh musí
podat ve lhůtě 15 dní ode dne, kdy mělo dojít k uveřejnění doplňující informace. Jinak
právo k podání návrhu zaniká, soud poté rozhodne o tom, zda vydavateli uloží povinnost doplňující informaci uveřejnit.
Tiskový zákon v § 13 odst. 2 ve spojení s § 15a odst. 3 stanoví, že lhůta k uveřejnění doplňující
informace vydavatelem činí 8 dní ode dne podání žádosti. Ve většině případů jsou však
radniční periodika vydávána jednou měsíčně, či dokonce méně často. V takovém případě
může zastupitel z povahy věci zjistit, zda doplňující informace byla či nebyla uveřejněna,
až po vydání následujícího čísla radničního periodika.
V praxi vydavatelé radničního periodika namítají údajnou prekluzi (zánik) nároku na podání
žaloby v případě, že žaloba byla podána ve lhůtě 15 dní ode dne uveřejnění následujícího
radničního periodika (a nikoli ve lhůtě 15 dní ode dne, kdy marně uplynula lhůta 8 dní ode dne
podání žádosti o uveřejnění doplňující informace) Takováto obrana vydavatelů radničního
periodika je však dle našeho názoru účelová a v rozporu s pravidly logiky.

Praktické zkušenosti s vymahatelností práv zastupitelů – příklady přístupů
územně samosprávných celků k naplňování zákonných povinností
Oživení v rámci svých aktivit zprostředkovalo v soudních sporech na uveřejnění doplňující informace právní zastoupení zastupitelů, jimž územně samosprávné celky odmítly poskytnout
přiměřený prostor.
Advokáti spolupracující s Oživením tak dosud podali:
7 žalob na uveřejnění doplňující informace z důvodu odmítnutí vydavatele radničního
periodika uveřejnit sdělení zastupitelů.

Konkrétně se jedná o tyto územně samosprávné celky:
Město Krupka – žaloba č. 1
Město Krupka – žaloba č. 2
Město Litoměřice – žaloba č. 1
Město Litoměřice – žaloba č. 2
Městská část Praha 17 – žaloba č. 1
Městská část Praha 17 – žaloba č. 2
Město Štětí – žaloba

Argumentace měst, pokud se týká odmítnutí uveřejnění doplňující informace, byla vesměs
obdobná. Mezi nejčastější námitky patřil údajný rozpor s dobrými mravy, údajná prekluze nároku k podání žaloby či údajná přílišná délka sdělení zastupitelů (blíže viz hlavní
úskalí v interpretaci a implementaci novely tiskového zákona.
V rámci zahájených soudních řízení již Okresní soud v Litoměřicích vynesl nepravomocný rozsudek, v němž uložil městu Litoměřice uveřejnit doplňující informaci zastupitelů. Jedná se
tak dosud o první a zatím průlomové rozhodnutí ve věci, jež by v budoucnu mohlo dát
za vznik rozvíjející se judikatuře, jež by pomohla více osvětlit úmysl zákonodárce, kdy dojde
k vyjasnění práva zastupitele k uveřejnění sdělení, potažmo doplňující informace, a jeho případným limitům.
Další soudní jednání, tentokrát proti městu Krupka, proběhla v prosinci 2015 a na počátku roku
2016 jsou nařízena soudní jednání i ve zbývajících věcech. Dá se tedy očekávat brzký vznik
dalších soudních rozhodnutí ve věci radničních periodik a práva zastupitele na přiměřený prostor.
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