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Obec Kostelec u Holešova 
vydavatel periodika KOSTKA reg. MK ČR E21648 
č.p. 58 
768 43 Kostelec u Holešova 
 
 
 

Kostelec u Holešova 13. července 2022 
 
 
Žádost o uveřejnění odpovědi dle §10 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. 

 

Dne 15. června 2022 bylo zahájeno veřejné šíření, které je dle § 3 odst. e) zákona č. 46/2000 Sb. (dále 
jen TZ) považováno za den vydání, periodika KOSTKA číslo 2/2022, jež vydává pod registrací MK ČR 
E21648 obec Kostelec u Holešova.  

V rubrice „Příspěvek starostky obce“ je na straně 3 text, který se dotknul mé cti a důstojnosti. 

Ve smyslu §10 odst. 1 a v souladu s §12 odst. 1-3 TZ vás žádám o uveřejnění přiložené odpovědi. 
Odpovědí uvádím na pravou míru obsah textu p. Pospíšilíkové ze strany 3; neúplné, či jinak pravdu 
zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Tuto žádost podávám v řádném zákonném termínu 30 dní od 
vydání (zahájení veřejného šíření) periodika KOSTKA č. 2/2022. 

Na základě této žádosti vzniká vydavateli periodika KOSTKA dle § 10 odst. 1 TZ povinnost otisknout 
text odpovědi fyzické osoby a to dle podmínek uvedených v § 13 TZ: 

 způsobem, aby nové sdělení bylo umístěním a formou rovnocenné napadenému sdělení  

 s výslovným označením „odpověď“ 

 na vlastní náklady 

 v českém jazyce 

 s uvedením názvu osoby, která o odpověď žádá 

 do 8 dnů ode dne doručení žádosti 

 není-li možné odpověď uveřejnit ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení žádosti, vydavatel je 
povinen tak učinit v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku; vydavatel je 
povinen o tomto postupu do 8 dnů ode dne doručení žádosti o uveřejnění odpovědi 
písemně informovat osobu, která žádost podala, a v této informaci označit vydání 
periodického tisku, v němž dojde k uveřejnění odpovědi. Zde si dovoluji vydavatele 
upozornit na šetření Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 24. května 2021, kde byla 
shledána nejednoznačnost formulace používaná vydavatelem při naplňování povinnosti dané 
TZ. Dozorovým orgánem bylo vydavateli doporučeno, aby předepsané informování žadatele 
vyplývající z TZ bylo ze strany vydavatele jednoznačné a formulováno nade všechnu 
pochybnost. 

Z výše uvedené citace TZ vyplývá, že tuto mou odpověď má vydavatel periodika KOSTKA povinnost 
otisknout v tiskovém prostoru vyhrazeném pro rubriku Příspěvek starostky obce.  Zároveň má 
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vydavatel povinnost mne do 8 dnů písemně informovat o čísle vydání periodika KOSTKA, v němž 
dojde k uveřejnění odpovědi. Laskavě Vás žádám o dodržení výše uvedeného. V případě Vašich 
pochybností o mém názoru Vám vřele doporučuji, vyžádat si právní názor od právníka obce, abychom 
předešli zbytečným rozepřím či soudním žalobám, jak má být TZ aplikován v praxi. 
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Žůrek 
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