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Žaloba zastupitele Městské části Praha 17 na uveřejnění doplňující informace dle § 15a zákona č. 46/2000 

Sb., tiskového zákona 

 

 

 

Plná moc 

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu  

Přílohy dle textu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 
 

Žalobce je zastupitel města Štětí zvolený za Stranu zelených. 

 

Žalovaný je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku nazvaného „Zpravodaj města 

Štětí“, viz tiráž periodického tisku, který je měsíčníkem, vyjma letního vydání, kdy je dvouměsíčníkem. (1)(2) 

 

Důkaz: 

(1) Seznam zastupitelů zveřejněný na webových stránkách žalovaného: 

http://www.steti.cz/content/view/192/314/ 

 

(2) Periodický tisk Zpravodaj města Štětí dostupný na: 

http://www.steti.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,245/Itemid,303/ 
 

II. 
 

Žalobce požádal přípisem ze dne 16. 3. 2015 doručeným žalovanému dne 16. 3. 2014, o uveřejnění sdělení 

ve smyslu § 4a zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „TZ“) tj. 

sdělení žalobce vyjadřujícího názor týkající se dotčeného územního samosprávného celku. Konkrétně se 

jednalo o článek s názvem „Zelení chtěli vyjádřit podporu Hornímu Jiřetínu, jemuž hrozí devastace těžbou 

uhlí. Zastupitelstvu města ale osud Horního Jiřetína nestál ani za zařazení na program jednání.“(3) 

 

Žalovaný uvedené sdělení žalobce však v periodickém tisku „Zpravodaj města Štětí“ neuveřejnil. Jelikož 

žalovaný dotčené sdělení žalobce neuveřejnil ve lhůtě 3 měsíců, vzniklo žalobci právo na uveřejnění 

doplňující informace ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) TZ. Dne 17.6.2015 požádal žalobce žalovaného jakožto 

vydavatele periodického tisku dle § 11a TZ o uveřejnění doplňují informace v periodickém tisku „Zpravodaj 

města Štětí“. Žalovanému byla žádost doručena na podatelnu dne 17.6.2015. Žalovaný byl dle § 13 odst. 2 

TZ povinen doplňující informaci zveřejnit do 8 dnů od doručení žádosti, respektive v nejbližším čísle 

periodického tisku, tedy v červencovém vydání periodického tisku „Zpravodaj města Štětí“. Dotčený 

periodický tisk byl vydán dne 1.7.2015, ani v tomto vydání však nebyla doplňující informace uveřejněna. 

(4)(5) 
 

 

Důkaz: 

(3) Žádost žalobce o uveřejnění sdělení ze dne 16.3.2015 

(4) Žádost o uveřejnění doplňující informace ze dne 17.6.2015 

(5) Periodický tisk Zpravodaj města Štětí dostupný na: 

http://www.steti.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,245/Itemid,303/ 
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http://www.steti.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,245/Itemid,303/
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III. 

 

S ohledem na shora uvedené skutkové tvrzení je žalobce toho názoru, že žalovaný postupoval v rozporu se 

zákonnými ustanoveními v TZ a porušili povinnost stanovenou dle § 4a,potažmo § 11a a § 14 TZ a navrhuje, 

aby soud rozhodl  

 

r o z s u d k e m 

 

takto:  

 

I. Žalovaný je povinen uveřejnit ve vydání periodického tisku „Zpravodaj města Štětí“ nejblíže 
následujícím po právní moci rozsudku, text doplňující informace:  

 

Zelení chtěli vyjádřit podporu Hornímu Jiřetínu, jemuž hrozí devastace těžbou uhlí. 
Zastupitelstvu města ale osud Horního Jiřetína nestál ani za zařazení na program 
jednání 
 
  
„Dovolil jsem si obrátit se na zastupitele města Štětí s žádostí o pomoc, morální podporu a vyjádření 
solidarity s bojem obcí Horní Jiřetín a Litvínov, který svádějí se silnou, těžařskou, uhelnou lobby a částí 
politiků této země, ve snaze zachránit své obce před likvidací“, řekl Milan Rygl, zastupitel města  a člen 
Strany zelených Štětí.   
 
 „Domnívám se, že v případě prolomení limitů těžby hnědého uhlí nejde o záchranu pracovních míst, ale 
pouze o zisk těžební společnosti na úkor obyvatel těchto obcí a celkového zhoršení životního prostředí v 
našem regionu. Kdo je patriotem své obce, a to by zastupitelé určitě být měli, kdo použije zdravý selský 
rozum a porovná si jednotlivá fakta, tak nemůže dojít k jinému závěru, než že prolomení limitů je 
nesprávným krokem, který jedné soukromé společnosti přinese výrazné zisky a spoustu lidí vytrhne z jejich 
kořenů, což bylo běžné v komunistickém socialistickém režimu, ale nemělo by se to stávat v demokratické 
společnosti současných dní“, dále dodává Milan Rygl.  
 
Prolomení limitů by nezachránilo pracovní místa, jak je opakovaně tvrzeno, protože statistické údaje jasně 
ukazují, že v Horním Jiřetíně a ohrožené části Litvínova je pracovních příležitostí více než na dole ČSA. 
„Požádal jsem zastupitele města Štětí, aby podpořili své kolegy z ohrožených obcí a přijali usnesení na 
zastupitelstvu, kde vyjádříme nesouhlas s prolomením limitů na dole ČSA a nesouhlas s jakýmkoliv bouráním 
obcí Horní Jiřetín a Litvínov“, řekl pan Rygl.   
 
 Návrhem předkladatele usnesení bylo, že Zastupitelstvo města Štětí konstatuje: 
- s ohledem na zdraví obyvatel a zachování kulturního a přírodního dědictví Ústeckého kraje se staví proti 
zvažovanému prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 
- žádá vládu České republiky, aby územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách ponechala v 
platnosti beze změn a v příštích letech podle potřeby pomáhala horníkům s přechodem na zaměstnání mimo 
těžbu hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 
- vyjadřuje podporu Hornímu Jiřetínu v jeho snaze zachovat svou existenci pro další generace.  



Znění tohoto usnesení mohlo být vyvěšeno na webu obce a posláno na úřad vlády a dále mohlo být 
nabídnuto obcím Horní Jiřetín a Litvínov symbolické partnerství. 
 
Zastupitelstvo města Štětí odhlasovalo dne 19.2.2015 , že tento bod nezařadí na program jednání 
zastupitelstva. Proti byla naprostá většina přítomných zastupitelů mimo předkladatele a dvou zastupitelů 
z TOP 09 Ivany Roubíčkové a Luboše Nováka, kteří se zdrželi hlasování. 
 
Informace o limitech těžby: 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/299678-starosta-horniho-jiretina-prolomeni-praci-spis-ohrozi-
nez-vytvori/ 
 
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Limity-tezby-chrani-4-964-pracovnich-mist/ 
 
http://hnutiduha.cz/aktualne/potreba-hnedeho-uhli-se-dle-energeticke-koncepce-snizi-o-73-procent-
teplarny-uhli-za-limity 
 
MVDr. Milan Rygl, zastupitel města Štětí 

 

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci k rukám Mgr. Andrey Kohoutkové, advokátky, náklady řízení 

do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

 

 

 

                                                                                                               

                       

                              Mgr. Andrea Kohoutková, advokát 

           v  plné moci 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/299678-starosta-horniho-jiretina-prolomeni-praci-spis-ohrozi-nez-vytvori/
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