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Vážení,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne
19. 5. 2020 Váš podnět ve věci podezření ze spáchání přestupku vydavatele periodického tisku, Obce Hrčava,
IČ: 00296732, se sídlem Hrčava 53, 739 98 Hrčava (dále jen „obec Hrčava“ nebo jen „obec“). V podnětu
uvádíte, že dle Vašeho názoru obec Hrčava nepostupovala v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku (dále jen „tiskový zákon“) a dopustila se přestupku dle ust. § 17
odst. 1 písm. a) tiskového zákona tím, že porušila povinnosti v ustanovení § 7 odst. 2 a odst. 6 tiskového
zákona. V žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 2. 7. 2020 dále doplňujete,
že se obec Hrčava dle Vašeho názoru dopustila rovněž přestupku podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) tiskového
zákona tím, že porušila povinnost stanovenou v § 9 odst. 1 tiskového zákona. Zároveň ve svém podnětu ze dne
19. 5. 2020 žádáte o sdělení dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), jakým způsobem bylo s Vaším podnětem naloženo. S ohledem k výše uvedenému si Vám
dovolujeme sdělit následující:
Vydávání periodického tisku a s tím spojené povinnosti jsou upraveny v tiskovém zákoně, který ve svém
ust. § 3 písm. a) vymezuje pojem periodický tisk tak, že se jím rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny

vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně
dvakrát v kalendářním roce. V ust. § 3 písm. g) je poté vymezen periodický tisk územního samosprávného
celku, kterým se rozumí periodický tisk, jehož vydavatelem je obec, kraj nebo hlavní město Praha nebo jeho
městská část (dále jen „územní samosprávný celek“) nebo právnická osoba zřízená či založená územním
samosprávným celkem či společně více územními samosprávnými celky nebo právnická osoba, kterou územní
samosprávný celek sám nebo spolu s dalšími územními samosprávnými celky ovládá podle zvláštního právního
předpisu, anebo periodický tisk, jehož obsah, vydání a veřejné šíření zajišťuje jiný vydavatel na základě
smlouvy s územním samosprávným celkem či společně s více územními samosprávnými celky. Důvodová
zpráva k zákonu č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, k tomuto
uvádí, že jelikož pojem „periodický tisk“ je v zákoně již definován, charakterizuje se pojem „periodický tisk

územního samosprávného celku“ odkazem na tuto definici, k níž je přidána rozlišující charakteristika.
V ust. § 7 odst. 2 tiskový zákon stanoví, že právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk,

je povinna doručit ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné
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oznámení, které musí obsahovat stanovené údaje . Ustanovení § 7 odst. 6 tiskového zákona dále stanoví,
že hodlá-li vydavatel periodického tisku, jehož vydávání bylo ukončeno, obnovit jeho vydávání, je povinen
to ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením obnoveného vydávání periodického tisku písemně oznámit.
Další povinnosti vydavatele periodického tisku stanoví mj. ust. § 9 odst. 1, dle kterého je vydavatel povinen
bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání
stanoveného počtu výtisků stanoveným příjemcům. Porušením povinnosti stanovené v ust. § 7 odst. 2
se vydavatel periodického tisku dopustí přestupku vymezenému v ust. § 17 odst. 1 písm. a) tiskového zákona,
porušení povinnosti dle ust. § 9 odst. 1 naplňuje skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 17 odst. 1 písm. d)
tiskového zákona.
Ve věci Hrčavského zpravodaje, vydávaného obcí Hrčava, byl krajskému úřadu v březnu 2020 prostřednictvím
Ministerstva kultury předán podnět v obdobné záležitosti. Z podkladů, které byly krajskému úřadu
ministerstvem zaslány vyplývá, že podezřelá obec ministerstvu dne 4. 2. 2020 oznámila změnu periodicity
Hrčavského zpravodaje ze čtvrtletníku na vydávání 1x ročně. Na základě tohoto sdělení ministerstvo podezřelou
informovalo, že v případě vydávání 1x ročně se ve smyslu tiskového zákona nebude v případě Hrčavského
zpravodaje jednat o periodický tisk, a v jím vedené evidenci periodického tisku proto zaznamenalo ukončení
vydávání periodického tisku Hrčavský zpravodaj. Krajský úřad obdržel rovněž sken vydání předmětného čísla
Hrčavského zpravodaje 2/2020 označeného jako „speciální vydání“ a čísla 1/2020, ze kterých vyplývá, že obě
tato čísla byla vydána ve stejný den, tj. 24. 2. 2020. S přihlédnutím k této skutečnosti tedy Hrčavský zpravodaj
nenaplnil pojem periodického tisku specifikovaný v ust. § 3 písm. a) tiskového zákona – tj. vydání nejméně
dvakrát v kalendářním roce, a z tohoto důvodu se na jeho vydavatele nevztahují povinnosti stanovené
tiskovým zákonem. Vzhledem k této skutečnosti tak ze strany podezřelé obce nemohlo dojít ke spáchání
přestupků dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a písm. d) tiskového zákona a krajský úřad se proto rozhodl pro postup
dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona a přestupkovou věc odložil, neboť došlé oznámení
neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

S pozdravem

Ing. Karin Veselá
vedoucí odboru kultury a památkové péče
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