
Rozdílné stanovisko k hlasování o stížnosti Moniky Hlouškové  

 
V intencích toho, co jsem uvedl při zasedání Rady v rámci projednávání bodu o předmětné 

stížnosti, (která byla podána stěžovatelkou Monikou Hlouškovou), ve věci nezveřejnění 

tiskové zprávy poslance Volného z 25. dubna 2019 k problematice ČT dávám tímto rozdílné 

stanovisko k hlasování o návrhu na vyřízení zmíněné stížnosti.  

Dodané podklady k projednání této věci Radě nelze považovat za dostatečné k objektivnímu 

posouzení dané věci. Většinu námitek proti obsahu stížnosti lze vyhodnotit jako nepřiléhavé, 

nepřípadné, a tudíž nedostatečné k tomu, aby předmětná stížnost mohla být označena jakožto 

neoprávněná, respektive bezdůvodná – a tedy jako taková pak dále i v interním rámci ČTK už 

nijak neřešena směrem k odstranění kritizovaných nedostatků, i k prevenci jejich eventuální 

recidivy, apod.  

Ani v tomto případě Rada v rámci podkladů k projednání této věci neobdržela záznam o tom, 

že by zmíněná záležitost byla projednána s dotčenými podřízenými (redaktory, atd.), s jakými 

výsledky a závěry. A to i přes to, že i v případech předchozích stížností jsou i tyto podklady 

už téměř po dobu jednoho a půl roku vyžadovány, avšak doposud stále ještě marně.   

Bez ohledu na obsahy jednotlivých stížností – čili zcela objektivně a systémově – je nutné si 

uvědomit (a v posuzovací praxi Rady mít na zřeteli), že základním posláním ČTK je zejména 

naplňování principů veřejné služby v činnosti zpravodajské agentury (čili primární činnost pro 

veřejnost) se zřetelem na neustálé zkvalitňování její práce. A totéž se týká i kontrolní činnosti 

Rady ČTK – včetně její objektivní schopnosti oprostit se od event. reziduí setrvačných proudů 

z předchozích období, apod. 

I zde je tedy nyní možno věcně dodat také to, že i v zájmu naplnění kogentní dikce zákona 

(jak ji proklamuje i Výroční zpráva ČTK hned ve své I. kapitole) ke kvalitnímu a k úplnému 

naplňování veřejné služby tiskové agentury je nutné průběžně dbát jak na prevenci, tak i na 

důslednou kontrolu kompletního zpravodajského servisu, zahrnujícího všechny zprávy, které 

jsou důležité pro veřejný zájem občanů České republiky, bez selekce zpráv.  

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem tedy bylo nutno podat i toto rozdílné stanovisko. 
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