
Sdělení člena Rady ČTK dne 28.3.2020 

 

Sděluji tímto předsedovi Rady ČTK a ostatním členům, že se nemohu 

zúčastnit „videozasedání“ Rady ČTK dne 30. 3. 2020. Důvodem mé 

neúčasti je skutečnost, že bych svou účastí porušil ZÁKON České 

národní rady 517/1992 Sb. ze dne 21. října 1992 o České tiskové 

kanceláři (dále jen „zákon“) a Jednací řád Rady ČTK ze dne 17. prosince 

2018 (dále jen „JŘ“), a to takto: 

• JŘ stanoví, že místem zasedání je Praha. Rada může změnit 

místo zasedání (např. výjezdní zasedání v pobočce ČTK v jiném 

místě), ale rozhodně to nelze vztáhnout na jakési „virtuální 

zasedání“ ze sedmi různých míst v republice prostřednictvím 

komunikační techniky. 

• Nikde v zákoně ani JŘ není ustanovení, že je možné členovi Rady 

předepisovat, aby používal takovou nebo takovou komunikační a 

jinou techniku. Schopnost užívání té které techniky není ani 

v zákoně stanovena jako kvalifikační kritérium pro členství v Radě. 

Návrh na „videozasedání“ je svévolný a účelový. 

• JŘ stanoví, že zasedání Rady jsou veřejná. To nemůže být tímto 

„videozasedáním“ umožněno. Rada může svým rozhodnutím 

vyloučit veřejnost z přítomnosti na zasedání, ale k tomu musí mít 

pádný důvod. V programu jsou nejméně dva body (změny v JŘ a 

„etický kodex Rady“), které vyžadují naprostou transparentnost. A 

ta tímto rozhodně není zajištěna. 

• Program „videozasedání“ obsahuje projednávání „etického kodexu 

Rady ČTK“. To je skutečnost, která je v rozporu se zákonem. 

Podrobné vysvětlení tohoto tvrzení přikládám v příloze tohoto 



sdělení. Za sebe říkám, že se nemohu účastnit žádnou formou 

žádného projednávání něčeho, co sleduje být porušením zákona, 

natož o tom jakkoli hlasovat. 

S odvoláním na znění JŘ uplatňuji touto cestou právo na náhradní 

hlasování a vyslovení rozdílného stanoviska: 

1. Nesouhlasím s programem zasedání, jak byl rozeslán členům 

Rady 24.3.2020, a to z důvodu, že obsahuje body, které jsou 

v rozporu se zákonem. Cestou náhradního hlasování hlasuji „proti“ 

návrhu programu. 

2. Naprosto odmítám účastnit se projednávání bodu „etický kodex 

Rady“ pro jeho flagrantní kolizi se zákonem. Konstatuji, že ať už 

členové Rady na svém „videozasedání“ přijmou jakékoli znění 

„etického kodexu“, kromě zcela zamítavého, dostávají se 

nezákonného jednání. Cestou náhradního hlasování sděluji, že o 

tomto bodu odmítám jednat a hlasovat z důvodů popsaných výše 

(plus podrobné viz vysvětlení v příloze). 

3. Nesouhlasím se žádnou změnou JŘ, považuji ten stávající za plně 

vyhovující. V případě, že se bude hlasovat o jakýchkoli změnách 

JŘ, hlasuji cestou náhradního hlasování „proti“. 

V duchu JŘ žádám, aby toto mé sdělení plus přiložený právní rozklad 

kauzy „etický kodex“ byl coby rozdílné stanovisko přiložen k zápisu. 

 

Petr Žantovský 

 


