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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane **********, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „krajský úřad“), jako 

příslušný správní orgán obdržel dne 26. 2. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“), ve které požadujete sdělení, kolik evidujeme za období od roku 2000 

do roku 2020 přestupků dle § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen „tiskový zákon“) ve vztahu k zákonným povinnostem při 

vydávání tisku územním samosprávným celkem (obcí) a jakých konkrétních oblastí se tyto přestupky týkají? 

Krajský úřad Vaši žádost řádně posoudil a v části týkající se období od roku 2015 do roku 2020 (obojí včetně) 

ji vyhodnotil v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím. Na základě 

provedených zjištění Vám tímto sděluje, že v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů eviduje krajský úřad jeden přestupek 

územního samosprávného celku dle § 17 tiskového zákona, a to pouze za výše uvedené období.   

V daném případě se jednalo o porušení ustanovení § 7 odst. 2 tiskového zákona (obec vydávala periodický tisk, 

aniž by doručila ministerstvu kultury písemné oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického tisku), 

porušení ustanovení § 8 odst. 2 tiskového zákona (obec umožnila veřejné šíření periodického tisku bez uvedení 

povinných údajů uvedených v § 8 odst. 1 tiskového zákona) a zároveň porušení ustanovení § 9 odst. 1 

tiskového zákona (obec nedodávala stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům). 

Část žádosti vyhodnotil krajský úřad v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

a vydal dne 12. 3. 2021 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Konkrétně se jedná o požadavek na informace o počtu 

evidovaných přestupků dle § 17 tiskového zákona při vydávání tisku územním samosprávným celkem, včetně 

specifikace jejich skutkové podstaty, za období od roku 2000 do roku 2014 (obojí včetně). V souladu 

se spisovým řádem a s ohledem na skartační lhůty jsou rozhodnutí o přestupku dle § 17 tiskového zákona 

za období od roku 2000 do roku 2014 skartována.  
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Krajský úřad tak požadovanými informacemi za období od roku 200 do roku 2014 nedisponuje a nemá ani 

zákonnou povinnost jimi disponovat. 

S pozdravem 

Ing. Karin Veselá 

vedoucí odboru kultury a památkové péče 

 


