
Rozdílné stanovisko k usnesení ze dne 19.06.2018 ve věci cestovních náhrad 
Podávám tímto (v příslušné části dotčeného zasedání avizované) rozdílné stanovisko k jednání 

ve věci cestovních náhrad. V zápise (zveřejněném dne 29.06.2018) z jednání, konaného dne 

19.06.2018 se k dotčenému bodu jednání uvádí toto – cit.: 
„Následovala diskuse k vyplácení cestovních náhrad pro členy Rady. Rada se dohodla, že 
požádá dopisy pana předsedy o právní stanovisko Legislativní odbor Poslanecké sněmovny 
PČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí.“ 

K tomu nutno tímto sdělit následující fakta a skutečnosti:  

1. Zákon o ČTK nezná termín (respektive právní institut) dohody, v jehož rámci by se Rada 

mohla dohodnout sama se sebou – jak by mohla zavádět shora ocitovaná formulace v zápisu. 

2. Rada ve smyslu zákona přijímá svá rozhodnutí formou usnesení (nikoli dohodou).  

3. Úvodem rozpravy k danému bodu předseda JUDr. Augustin vznesl dotaz, kdo nám k tomu 

dá závazný právní výklad. Na to jsem konstatoval fakt, že závazný výklad práva (judikatura) 

mohou dávat jenom příslušné soudy v příslušných věcech. Avšak já osobně v tak bagatelních 

interních problémech ČTK nebudu zbytečně zaměstnávat již tak dost přetížené soudy dalšími 

nadbytečnými žalobami, a to jen proto, aby předseda Rady měl v dotčeném bodu k dispozici 

závazný právní výklad. Tu problematiku si totiž ČTK měla řádně vyřešit již dávno sama – a 

jestliže se tak doposud nestalo, tak Rada ČTK to měla v rámci své kontrolní činnosti odhalit a 

bez odkladu zjednat kompletní nápravu.  

4. K záměru požádat o výklad legislativní odbor Poslanecké sněmovny jsem upřesnil i toto: 

a) legislativní odbor PS PČR má jiné kompetence a jiné úkoly v rámci legislativní procedury a 

není zde od toho, aby poskytoval právní poradenství pro ČTK, (LO PSP je parlamentní útvar), 

b) takže pokud by někdo chtěl uvažovat podobným směrem, pak by logicky připadalo v úvahu 

spíše Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož přísl. útvary mají v kompetenci dané agendy, 

v jejichž rámci vydávají např. vyhlášky k cestovním náhradám, aj. – avšak zároveň jsem také 

upozornil, že ani MPSV nelze apriorně vnímat jako poradenský orgán ČTK, jelikož i MPSV 

(coby ústřední orgán státní správy) vydává svá právní stanoviska za určitých podmínek, atd., 

c) opakovaně výslovně jsem zdůraznil, že nesouhlasím s tím, aby předseda Rady ČTK žádal o 

právní stanovisko (ale ani o právní názor, ap.), a to jak LO PS PČR, tak MPSV, a že já proti 

takovému jeho záměru následně podám své rozdílné stanovisko člena Rady ČTK (což činím). 

5. Tak jednoduché provozní záležitosti, jako např. dotčené cestovní náhrady, atd. jsou už celá 

desetiletí zavedeným standardem běžné rutiny v účetních a PaM agendách dotčených subjektů 

(vč. ČTK, i právnických osob toho druhu). Přičemž za bezproblémové, jasné, řádné zajištění a 

odbavení i zde odpovídají příslušné organizační složky (např. odd. PaM, právní odd., apod.), a 

to včetně odpovědných vedoucích. Je zde tedy s velmi pozoruhodným podivem, že tak velká a 

významná právnická osoba (nota bene v oblasti veřejné služby) za celou dobu své existence 

v agendách toho typu nemá doposud stále ještě jasno - a Rada ČTK to dosud řádně nezvládla.  

6. Na dotčenou nejasnost jsem zcela věcně upozornil už při svém nástupu do Rady ČTK (dne 

09.03.2018), ale dodnes – tj. ani během 4 měsíců – zatím ani vedení ČTK, ani vedení Rady se 

k dotčenému problému zatím konkrétně kvalifikovaně odborně nevyjádřilo, ač jsem jim dodal 

písemně jak právní analýzu, tak i koncept řešení (tj. co je tu špatně a jak to má být správně).               

7. A zejména v kontextu shora uvedených skutečností je velmi pozoruhodný i fakt, že hned od 

počátku, kdy jsem na ty dotčené nejasnosti a problémy upozornil (i na nutnost jejich vyjasnění 

a řešení), někteří „služebně starší“ členové Rady ČTK otočili ten problém proti mé osobě – a 

dokonce jakoby i do „morální“ roviny – jako bych se provinil já (dosud ale nevím, proti čemu 

konkrétně), a to tím, když jsem upozornil na nejasnosti v agendách PaM v rámci ČTK, která 

je zde odpovědným administrátorem agend PaM, atd., i pro členy Rady ČTK (sic!). 

Z uvedených důvodů jsem hlasoval proti tomu, jak se (podle předsedy) Rada tzv. „dohodla“.            

JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK 

Brno dne 30. června 2018  


