
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1 
118 00 Praha 1

doručeno datovou schránkou

V Praze dne 15. září 2020
 

VĚC: Žádost o stanovisko
 

Vážení, 

dne  19.5.2020  obdržel  krajský  úřad  Moravskoslezského  kraje  náš  podnět  ve  věci 
podezření  ze  spáchání  přestupku  vydavatele  periodického  tisku,  Obce  Hrčava,  IČ: 
00296732, se sídlem Hrčava 53, 739 98 Hrčava (dále jen „obec“). Dle našeho názoru obec 
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.

Krajský  úřad  Moravskoslezského  kraje  nás  dopisem  ze  dne  14.7.2020  pod  č.  j.  MSK 
82329/2020  informoval,  že  z podkladů,  který  byly  krajskému  úřadu  Ministerstvem 
kultury zaslány vyplývá, že obec dne 4.2.2020 oznámila změnu periodicity Hrčavského 
zpravodaje ze čtvrtletníku na vydávání 1x ročně. Na základě tohoto sdělení ministerstvo 
obec 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 Moravskoslezského kraje nás dále informoval, že mají k dispozici vydání 
Hrčavského zpravodaje pod č. 1/2020 a č. 2/2020 označeného jako „speciální vydání“, 
obě tato čísla byla vydána ve stejný den, tj. 24.2.2020. S odkazem na ustanovení § 3 písm. 
a) tiskového zákona, tj. podmínku vydání nejméně dvakrát v kalendářním roce, byl náš 
podnět na přestupek krajským úřadem Moravskoslezského kraje odložen. 

V této souvislosti bychom rádi požádali Ministerstvo kultury o stanovisko, kdy považuje 
podmínku vydání  nejméně dvakrát  v kalendářním roce  za  splněnou.  V tomto případě 
došlo sice k vydání ve stejný den, ale došlo k vydání dvou čísel. Pokud by tedy jedno číslo 
bylo  vydáno  24.2.2020  a  druhé  číslo  například  v den  následující  25.2.2020,  již  by 
podmínka  periodicity  dvakrát  v kalendářním  roce  splněna  byla  nebo  je  dle  názoru 
Ministerstva kultury nutný delší časový rozestup?



Informace,  o  které  jsme  Vás  výše  požádali,  prosím,  zašlete  na  adresu naší  kanceláře 
Oživení,  o.  s.,  Muchova  13,  160  00 Praha  6.  Je-li  to  možné,  žádáme  přednostně  o 
poskytnutí informací v elektronické a strojově čitelné podobě do datové schránky 
Oživení,  o.s.,  ID  datové  schránky:  ntauv78,  popř.  na  e-mailovou  adresu 
jan.nevyjel@oziveni.cz.

Děkuji.

S pozdravem

Za Oživení, o. s.
Mgr. Marek Zelenka
Předseda Oživení, o. s.

Přílohy: 
 

1. Podnět k šetření přestupku ze dne 19. 5. 2020.
2. Odpověď Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na žádost o informace ze dne 

15. 7. 2020.
3. Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 19. 5. 2020.


