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Komentář ke vzoru: Žádost o uveřejnění odpovědi 

Aktualizováno k 07. 03. 2019 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využije každý, který chce požádat vydavatele periodika, který uveřejnil článek, 

jež se jich osobně týká, o uveřejnění odpovědi ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., 

tiskový zákon. Na uveřejnění odpovědi má právo každý, jehož cti, důstojnosti nebo 

soukromí či dobré pověsti se dotýká skutkové tvrzení uveřejněné v periodickém 

tisku. Odpověď by měla uvést tvrzení periodika na pravou míru, doplnit jej nebo 

zpřesnit. Žádost je potřeba doručit vydavateli do 30 dnů od uveřejnění článku 

obsahujícího namítané skutkové tvrzení. Po obdržení včasné žádosti je vydavatel 

povinen takovou odpověď uveřejnit. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Nejprve zvolte, zda žádost podáváte jako fyzická osoba (FO) nebo 

spolek, a poté vyplňte požadované údaje. 

- Adresát 

o Uveďte název periodika a název a adresu vydavatele. 

- Místo a datum vyhotovení žádosti. 

- Žádost 

o V prvním odstavci žádosti zvolte datum, kdy článek vyšel, a uveďte, 

jak se článek jmenoval a na jaké straně periodika se nacházel, 

případně další údaje, které mohou pomoci článek identifikovat (např. 

číslo a ročník vydání periodika). 

o Na začátku dalšího odstavce opět vyberte, zda žádost podáváte jako 

FO nebo jako spolek. 

o Ve třetím odstavci ocitujte namítané tvrzení vydavatele. 

o Ve čtvrtém odstavci vyberte jednu nebo více možností, jakým 

způsobem se Vás skutkové tvrzení dotýká, a dále doplňte 

odůvodnění. Např. „Výše uvedené skutkové tvrzení se dotýká dobré 

pověsti našeho spolku, jelikož z něj vyplývá, že se zástupci našeho spolku 

neúčastnili veřejného projednání návrhu územního plánu obce (název 

obce) dne (datum), což je v rozporu se skutečností, jak je patrné i 

z přiložené kopie zápisu z daného veřejného projednání. Náš spolek 

dlouhodobě aktivně veřejně vystupuje proti chystané stavbě dálnice D3. 

Tato aktivita se mimo jiné projevovala i vyzýváním veřejnosti k účasti na 

daném veřejném projednání s tím, že zástupci našeho spolku tam také 

budou přítomni, a proti návrhu budou vystupovat, což také učinili. Na 

základě výše uvedeného skutkového tvrzení ovšem veřejnost může nabýt 

mylného dojmu, že se zástupci našeho spolku daného veřejného 

projednání neúčastnili a proti stavbě dálnice D3 aktivně nevystupovali, 

což poškozuje důvěryhodnost a tedy i dobrou pověst našeho spolku.“ 
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o V posledním odstavci pak navrhněte odpověď, kterou si přejete 

zveřejnit. Např. „Vyjádření spolku (název spolku) k článku (název 

periodika) o průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu obce 

(název obce) ze dne (datum), na str. (číslo) 

Dovolujeme si opravit nesprávné tvrzení (název periodika/jméno a 

příjmení autora článku) zveřejněné dne (datum) na straně (číslo) (název 

periodika) v článku s názvem (název článku). V tomto článku je popisován 

průběh veřejného projednání návrhu územního plánu obce (název obce), 

které proběhlo dne (datum). V článku je uvedeno, že na veřejném 

projednání nebyl přítomen nikdo ze spolku (název spolku), což je 

nepravdivé tvrzení. Daného veřejného projednání se zúčastnili (jména a 

příjmení zúčastněných osob a příp. jejich funkce ve spolku), kteří veřejně 

vystoupili s připomínkami k plánované stavbě dálnice D3, které se týkaly 

(rozepište výstupy osob).“ 

- Jméno, příjmení a podpis 

o Uveďte své jméno a příjmení (v případě spolku též funkci a název 

spolku) a žádost podepište (není potřeba, pokud žádost posíláte 

datovou schránkou). 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k tématu vydávání obecních periodik najdete v našich 

manuálech: 

- Vydávání obecních periodik 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/cinnost-obce-a-kraje/rada/vydavani-

obecnich-periodik 

 

- Máme právo vyjádřit se k článku zveřejněnému v místním periodiku? 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/cinnost-obce-a-kraje/dotaz/mame-

pravo-vyjadrit-se-k-clanku-zverejnenemu-v-mistnim-periodiku 

 
Na co nezapomenout 

- Žádost odeslat včas – měla by být vydavateli doručena do 30 dnů 

ode dne zveřejnění článku 
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Jak pracovat se vzorem? 

• Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného 

vzoru. 

• Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé 

varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností. 

o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí 

rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu. 

• Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto 

formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný. 

• Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem: 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na  

e-mailovou adresu servis@frankbold.org 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
https://frankbold.org/poradna/dotaz
mailto:servis@frankbold.org?subject=Podnět%20ke%20vzoru:%20
http://frankbold.org/podporte-nas

