
„O čem vedení radnice v RH nepíše …“ 

Slovo opozičního zastupitele 

Adresováno: 

Redakční rada Rýmařovského horizontu (dále jako RH) ve složení Ing. Lenka Vavřičková - zastupitelka a 

místostarostka (SNK ED), Ladislav Žilka - zastupitel a člen rady města (KSČM), Bc. Marcela Pavlová - ředitelka, 

SVČ Rýmařov (v r. 2018 kandidátka do zastupitelstva za SNK ED), Mgr. Zdenka Přikrylová - zaměstnanec, 

Městská knihovna Rýmařov, Mgr. Vladimír Stanzel - středoškolský učitel, Gymnázium Rýmařov 

Členové redakční rady RH, 

v reakci na obsah vašeho vyjádření ze dne 13.11.2020 (viz příloha níže) k mé vznesené stížnosti na postup 

redakční rady RH pro rozpor s pravidly a zákonem jsem v úvodu nucen konstatovat, že zejména při prokázaném 

porušení zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon) (dále také jako „tiskový zákon“), postrádám v obsahu vašeho vyjádření sebemenší 

náznak sebereflexe či pokání za omezení mých práv zastupitele, kterého jste se v případě svévolného zákazu 

zveřejnění mého sdělení občanům v RH č. 10 dne 30.10.2020, jako členové redakční rady, ve svém rozhodnutí 

dopustili. 

Z další analýzy obsahu vašeho vyjádření k zaslané stížnosti jsem usoudil, že v případě mého sdělení občanům 

z pozice zastupitele, vámi nepřístojně označeného jako „nevyžádaný příspěvek“, opakovaně a naprosto 

skandálním způsobem přecházíte obsah ustanovení §4a tiskového zákona, jehož jednoznačný a 

nezpochybnitelný právní výklad jsem vám poskytl již v obsahu své stížnosti ze dne 02.11.2020. Pro ty členy 

redakční rady, kteří následnou informaci v obsahu mé stížnosti ze dne 02.11.2020 z nějakého nepochopitelného 

důvodu nevzali na vědomí, znovu uvádím: 

„Ve smyslu tiskového zákona se v případě sdělení zastupitele samosprávného územního celku nejedná o 

„nevyžádaný dopisovatelský příspěvek“ podle ustanovení čl. 3 odst. 7 písm. d) Zásad pro tištěná a elektronická 

média města Rýmařova, jak se mylně vyjádřila redaktorka RH, nebo jak se snad domnívá i redakční rada RH, nýbrž 

v tomto případě se jedná o vyjádření názoru člena zastupitelstva územního samosprávného celku podle 

zákona.“ 

V této spojitosti je na tomto místě pro vás nutno opakovaně uvést informaci o tom, že ze strany redakční rady 

cenzurou zasažené sdělení zastupitele Jana Cutáka pod názvem „O čem vedení radnice v RH nepíše …“ sice 

obsahuje 8 502 znaků včetně mezer, avšak přibližně ve stejném rozsahu nad rámec stanovené „kvóty 3 600 znaků 

včetně mezer" byly bez zásahu redakční rady RH a uplatnění zákazu zveřejnění otištěny v č. 10 RH (distribuce dne 

30.10.2020) kupříkladu tyto články: 

a. článek zastupitelky - místostarostky Vavřičkové, zveřejněný dne 30.10.2020 v č. 10 RH (str. 5) pod 

názvem „Město vložilo nově vybudovaný vodovod do společnosti VaK Bruntál a.s.“, obsahuje dle mého 

zjištění přibližně 7 000 znaků včetně mezer, 

b. článek pana Ing. Jaroslava Jelínka, zveřejněný dne 30.10.2020 v č. 10 RH (str. 28) pod názvem „Život 

v lomnickém táboře – závěrečná část“, obsahuje dle mého zjištění bezmála 5 800 znaků včetně mezer. 

c. článek pana Miroslava Škody, zveřejněný dne 30.10.2020 v č. 10 RH (str. 31 - 32) pod názvem „Dostihové 

dění zásadně ovlivnila pandemie Covid-19“, obsahuje dle mého zjištění přes 6 800 znaků včetně mezer. 

A tak bych mohl dále pokračovat. 

Jinými slovy řečeno, jako členům rady vám ani u jednoho z výše uvedených tří příkladů nebylo na obtíž svolení ke 

zveřejnění článků udělit, a to i bez toho, abyste kterýkoli z těchto článků měli v úmyslu jakkoli „na logicky 

uzavřené celky“ dělit a zveřejňovat jako oddělené části v různých vydání RH. Nadto důvodem k neuveřejnění 

článků nebyla pro členy redakční rady RH ani ta skutečnost, při počtu uvedených znaků včetně mezer zmíněných 



článků, že dva ze tří shora uvedených autorů nejsou ani členy zastupitelstva města. Tudíž, na jejich skutečně 

„nevyžádané texty“ tak nelze vztahovat ustanovení §4a tiskového zákona, který by zveřejnění takových článků 

umožňoval, nýbrž pouze „Zásady pro tištěná a elektronická média města Rýmařova“ (3 600 znaků včetně mezer). 

Porušení zásady zákazu diskriminace, rovného přístupu a příslušných ustanovení tiskového zákona vůči mně, 

zastupiteli města, avšak s „nepohodlnými“ názory pro vedení města a obsahem sdělovaných informací občanům, 

jsou v porovnání s těmito popsanými případy ze strany vás, členů redakční rady, naprosto evidentní a 

prokazatelná. 

S odkazem na shora nadepsané porušení tiskového zákona je vaše nezákonné jednání nadto umocněno i 

skutečností porušení základních práv a svobod zakotvených v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“), 

která je součástí ústavního pořádku České republiky, přičemž vztahy mezi státem a občanem zde vycházejí 

z principů právního státu. 

Konkrétně článek 17 odst. 1 Listiny zakotvuje právo každého občana na svobodu projevu, která tvoří jeden ze 

základních kamenů demokratického státu. Článek 17 Listiny garantuje občanům základní politická práva, to 

znamená svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

ideje a informace. Cenzura v jakékoli formě je při uplatňování politických práv v pojetí Listiny, v podmínkách a 

provedení dle tiskového zákona, nepřípustná! A vy jste má práva zastupitele, členové redakční rady, 

prokazatelným aplikováním cenzury zcela vědomým jednáním porušili! 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti a pro zachování původní celistvosti mého článku v souladu se zákonem, 

tzn. bez realizování jakýchkoli dalších změn či úprav ze strany redakce (redakční rady RH), trvám i nadále na 

zveřejnění mého sdělení v původním znění tak, jak jsem uvedl v odst. 2 obsahu mé stížnosti (žádosti) ze dne 

02.11.2020, a to včetně otištění omluvy. Jako v případě vašeho prvního rozhodnutí o zákazu zveřejnění mého 

sdělení občanům, tak obdobně i vaše druhé rozhodnutí ze dne 12.11.2020 považuji za přetrvávající důkaz vaší 

neochoty změnit váš antidemokratický postoj v otázce uplatnění práva člena zastupitelstva územního 

samosprávného celku a uvést současný stav plně do souladu s ustanovením § 4a tiskového zákona. 

Členové redakční rady, tyto své řádky sepisuji v den oslav 17. listopadu, kdy si ve spojitosti s vašimi kroky 

uvědomuji o to více, jak jsou demokracie a svoboda projevu křehkými nádobami. Jak překvapivě snadno se ve 

vašem pojetí dají demokracie a svoboda projevu manipulativním způsobem zneužívat k ovlivňování veřejného 

mínění, ke klientelistickým cílům a osobnímu prospěchu. 

Všichni bez rozdílu bychom si však společně měli připomenout rozsah a význam výročí Dne boje za svobodu a 

demokracii, jako státního svátku. Tímto apeluji přímo na členy a rovněž na ostatní zastupitele stávajícího 

koaličního seskupení (PRO Zdraví a Sport, SNK-ED, KDU-ČSL, KSČM, SPD - nyní Jednotní, SPORTOVCI) 

včetně dvou zástupců kvaziopozice ODS, abyste se již nedopouštěli další eskalace pošlapávání ústavního pořádku 

České republiky, ignorování zákonů této země a odepírání zákonem zaručených práv občanům našeho města – 

opozičním zastupitelům města. V tomto konkrétním případě potírání práv zastupitele se už nejedná pouze o 

rozmanité projevy nadřazenosti a prosazování zájmů jedné vrstvy privilegovaných nad ostatními, nýbrž o pokus 

přímého útoku na fungování základních principů demokracie s prvky diktatury na lokální úrovni, kterou si většina 

z nás znovu zažít jistě nepřeje. 

JUDr. Jan Cuták 

zastupitel za hnutí ANO 2011 

www.rymarovbudelip.cz 

 

Vyjádření redakční rady RH ke stížnosti zastupitele JUDr. Jana Cutáka ze dne 02.11.2020 

From: redakcni.rada@rymarov.cz <redakcni.rada@rymarov.cz>  
Sent: Friday, November 13, 2020 3:26 PM 
To: cutak.jan@rymarov.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_po%C5%99%C3%A1dek_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda_projevu
http://www.rymarovbudelip.cz/


Cc: redakcni.rada@rymarov.cz 
Subject: Vyjádření 
 
Vážený pane doktore, 

jelikož jste neměl zájem zkrátit svůj článek „O čem vedení radnice v RH nepíše“ v rozsahu 8 502 znaků včetně 

mezer na maximální rozsah nevyžádaného příspěvku v souladu s čl. 3 odst. 7 písm. d) Zásad pro tištěná a 

elektronická média města Rýmařova (3 600 znaků včetně mezer), přijala redakční rada Rýmařovského horizontu 

na svém jednání dne 12. 11. 2020 následující rozhodnutí: 

Váš článek s názvem „O čem vedení radnice v RH nepíše“ bude rozdělen na dvě části tak, aby tyto části tvořily dva 

logicky uzavřené celky, které mohou vedle sebe obstát i samostatně, i když jsme si vědomi, že tímto rozdělením 

nebude naplněno výše zmíněné ustanovení Zásad pro tištěná a elektronická média města Rýmařova. Aplikováním 

výjimky ze Zásad pro tištěná a elektronická média města Rýmařova i po rozdělení Vašeho článku považuje 

redakční rada prostor poskytnutý pro uveřejnění Vašeho sdělení za přiměřený. K otištění celého článku dojde 

v nejbližších následujících číslech Rýmařovského horizontu (tzn. v č. 11/2020 a 12/2020). Současně se 

zveřejněním první části článku bude zveřejněno úplné znění Vašeho článku na webových stránkách Rýmařova 

v části věnované Rýmařovskému horizontu (https://www.rymarov.cz/rymarovsky-horizont). 

S pozdravem 

Redakční rada Rýmařovského horizontu 

https://www.rymarov.cz/rymarovsky-horizont

