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Holubová-Mikolášová Lenka Mgr. / 360

Stanovisko k vymezení pojmu periodický tisk dle § 3 písm. a) zákona č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane magistře,
k Vaší žádosti o stanovisko ze dne 15. září 2020 ve shora uvedené věci sděluji následující.
Ohledně naplnění jedné ze zákonných definic periodického tisku spočívající v jeho vydání
nejméně dvakrát v kalendářním roce, tiskový zákon neuvádí, resp. nespecifikuje časový
prostor, v němž tato skutečnost má nastat. V komentáři k § 3 písm. e) tiskového zákona se
nicméně uvádí, že dnem vydání periodického tisku se rozumí den, v němž začal být šířen
soubor hmotných substrátů, na nichž je zachycen stejný obsah periodické publikace, nebo
jejichž obsah se liší pouze v regionálních mutacích. Z tohoto komentáře lze dovodit, že pokud
se jejich obsah kromě posledně uvedené výjimky liší, nelze je považovat za identický soubor
hmotných substrátů. Z uvedeného vyplývá, že dvě tiskoviny vydané ve stejný den, pod
stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě, na nichž
ovšem není zachycen stejný obsah, podmínku periodicity mohou naplnit. To ovšem nenastane
v případě, bude-li jedna z nich vydána například jako příloha k první tiskovině či jako její
rozšířené vydání nebo samostatně jako speciální číslo. Fakticky se jedná o rozšíření obsahu
původní tiskoviny, k němuž může naopak dojít kdykoli, tedy i později, než v den vydání
původní tiskoviny. V případě, kdy k takovému postupu dochází opakovaně, nelze vyloučit
porušování tiskového zákona.
Ministerstvo kultury na základě oznámení Obce Hrčava, vydavatele periodického tisku
Hrčavský zpravodaj (21169 MK ČR E), ukončilo k 4. únoru 2020 vydávání tohoto periodika.

Žádnou změnu, resp. záměr vydávat periodický tisk Obec Hrčava ministerstvu k dnešnímu
datu neoznámila.
S pozdravem

Mgr. et Mgr. Lenka Holubová Mikolášová, Ph.D.
vrchní ministerský rada
odbor médií a audiovize
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