
Rozdílné stanovisko k návrhu „Výroční zprávy o činnosti ČTK za rok 2018“  

 
Dávám rozdílné stanovisko k návrhu „Výroční zprávy o činnosti ČTK za rok 2018“, který byl 

projednáván v rámci programu dotčeného bodu při zasedání Rady ČTK dne 07.06.2019, kde 

jsem v rámci hlasování o tomto bodu podání tohoto rozdílného stanoviska uplatnil. A důvody 

k jeho podání jsou dále uvedeny i v následujícím obsahu tohoto rozdílného stanoviska. 

Návrh zprávy (co do formy i obsahu) v podstatě kopíruje zprávy z předchozích let. A i v tom 

směru jsem na některá rezidua poukázal už loni v pololetí - při projednávání návrhu „výroční 

zprávy“ za rok 2017 (tenkrát s „licencí“, že jsem tehdy byl v Radě ČTK teprve od jara 2018 a 

tak jsem za kontrolu činnosti ČTK vůči veřejnosti za ten rok 2017 ještě nijak nezodpovídal). 

Nicméně už tehdy (při mém upozornění na některé věci k řešení) bylo řečeno i to, že se to asi 

stalo tím, že ty výroční zprávy se každoročně kopírují … Takže mimo jiné také proto jsem loni 

tu výroční zprávu za rok 2017 nemohl podpořit svým hlasem „pro“. Jenže – podobně je tomu 

(bohužel po dalším marně uplynulém roce s hlasovací převahou starých členů rady) ještě i 

nyní, tj. po dalším uplynulém roce, čili aktuálně (koncem prvního pololetí letošního roku), i 

v případě této výroční zprávy za rok 2018, jejíž sestavení nemám prakticky možnost ovlivnit, 

a jejíž obsah mi opět byl zaslán jen několik dní před hlasováním o schválení jejího textu. Což 

byla v letité praxi Rady ČTK zavedená praktika už po celá desetiletí s tím, že „my to tu prostě 

po celou tu dobu tak děláme“ (jak mi bylo hned po mém nástupu do této rady v březnu 2018 

opakovaně řečeno a pak ještě několikrát repetováno i v jiných bodech jednání o jiných věcech 

– jak známo).  

Návrh zprávy obsahuje standardní informace a data (jako obvykle), která není nutné řešit ani 

v rámci tohoto rozdílného stanoviska. Návrh zprávy je však zatížen i shora zmíněnými druhy 

vad a nedostatků, v jejichž důsledku jsem i nyní nucen k aplikaci práva na podání rozdílného 

stanoviska.      

Návrh zprávy neobsahuje mj. i další informace o problémech, řešených jak v Radě ČTK, tak i 

v rámci odpovídajících agend ČTK – jako např. mandatorní výdaje v souvislosti s výkonem 

veřejné funkce členů Rady ČTK (což bylo diskutováno a projednáváno už i před rokem, ale 

v průběhu léta 2018 to bylo ze strany vedení Rady bez dalšího ukončeno). Podobně pak byly 

loni také výhrady i k dalším věcem, o nichž se předmětný návrh výroční zprávy nezmiňuje.    

K dílčí kapitole IV., předmětné tzv. výroční zprávy (nazvané „Zpráva o činnosti Rady ČTK za 

rok 2018“) nyní nutno aktuálně konstatovat, že k dotčené kapitole už minule bylo podáno tzv. 

„votum separatum“ neboli rozdílné stanovisko (viz odkaz v textu zápisu zasedání, konaného 

dne 20.05.2019), k čemuž lze nyní dodat také to, že i v zájmu naplnění kogentní dikce zákona 

(jak ji proklamuje i text předmětné Výroční zprávy hned ve své I. kapitole) ke kvalitnímu a k 

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

důslednou kontrolu kompletního zpravodajského servisu, zahrnujícího všechny zprávy, které 

jsou důležité pro veřejný zájem občanů České republiky, bez selekce zpráv. A nikoli v duchu 

rčení, že „ČTK je agentura přinášející přesné zprávy z vybraných událostí“, co loni ze strany 

ČTK zaznělo, načež (tehdy nový radní) Petr Žantovský takový způsob přístupu k naplňování 

obsahu veřejné mediální služby v duchu zmíněného rčení obratem kritizoval za podpory obou 

dalších členů (Foltán a Gáborová), zvolených do Rady v prvním pololetí loňského roku. Ani o 

tom však v textu předmětné výroční zprávy není žádná zmínka, přestože šlo o podstatnou věc.      

Takže i ze shora uvedených příčin jsem hlasoval proti přijetí textu dotčeného návrhu výroční 

zprávy v předloženém znění.   
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