
Rozdílná stanoviska k dotčeným částím zasedání Rady ČTK dne 30.06.2020  
 

I.  

K bodu 2 programu dotčeného zasedání (volba místopředsedkyně): 

1. Úvodem bodu o návrhu na volbu místopředsedkyně jsem upozornil na problém, že platný 

právní rámec (tj. zákon, atd.) – avšak předsedající ani zbytek rady nebyl schopen vypořádat se 

řádně (alespoň v rámci nutného standardu de lege artis) s vlastním problémem.    

2. Kvůli tomu pak tedy Mgr. Žantovský musel podat návrh na přerušení bodu pro účel získání 

dalších právních stanovisek k tak sporné věci.  

3. Hned na to pak dr. Wenigerová tedy chtěla, aby se hlasovalo o návrhu Mgr. Žantovského, a 

pak o jejím návrhu. 

4. Následně byl návrh Mgr. Žantovského zamítnut. 

5. Avšak o návrhu dr. Wenigerové se pak už nehlasovalo (což byla procedurální chyba). 

6. Tuto chybu jsem předsedajícímu ihned vytknul, avšak ten to ignoroval. 

7. Pak i přes to předsedající provedl volbu místopředsedkyně. 

8. Hned poté jsem upozornil na dotčenou vadu procedury, v důsledku čehož je dotčená volba 

dubiózní (např. je zpochybnitelná i z hlediska platné právní úpravy – tzn. rigidní a kogentní 

dikce zákona).  

 

II. 

K bodu 3 – návrh na schválení výroční zprávy ČTK 

1. Hned úvodem se předsedající zeptal ředitele ČTK, jestli mu má nejdřív udělit slovo k tomu 

bodu, anebo nejdřív otevřít diskusi (to je vyloučeno, protože ředitel ČTK není nadřízen Radě 

a nemůže rozhodovat o tom, jak bude Rada postupovat – takže i z toho plyne, že předsedající 

nezná proceduru).  

2. V následné rozpravě jsem zpochybnil celou řadu vad návrhu VZ (viz audio / video záznam 

z jednání), např.: 

a) problém předchozího neprojednání dílčí zprávy o činnosti Rady, 

b) problémy dílčí zprávy o činnosti Rady, jako např.: vady v terminologii (pojmy, které zákon 

nezná, z toho plynoucí neurčitost, atd.), na to bylo poukázáno už také loni, zákon nezná pojem 

„předsednictvo“, apod.,  

c) návrh VZ neobsahuje nic ohledně GDPR, (vedení ČTK zcela bez reakce – sic!)  

d) zásadní zpochybnění fondu Rady k náhradám cestovného (vedení ČTK bez reakce – sic!),   

e) závěr - s textem návrhů na výroční zprávu vč. kapitoly rady nelze v principu souhlasit. 

f) Mgr. Žantovský navrhnul vypuštění dotčené pasáže zprávy – ale zbytek rady to přehlasoval, 

g) odmítl jsem zásadně (viz důvody uvedené v záznamech) aby dotčená kapitola tzv. zprávy o 

činnosti Rady mohla být součástí textu tzv. Výroční zprávy ČTK a to v té podobě, jak ji sepsal 

a předložil ve svém návrhu Bc. Soukup – což nelze akceptovat a je nutné i proti tomu podat 

rozdílné stanovisko, čili tzv. „disent“.        

3. Předsedající nic z toho neakceptoval a nechal ten svůj návrh VZ natvrdo prohlasovat tou 

svou většinou, a navíc pak dr. Wenigerová mu k tomu přidala proklamaci o jejím poděkování. 

4. Další problém předsedajícího v jeho vedení procedury (s tímto má předsedající Bc. Soukup 

problémy při každém zasedání) byl v tom, že až po onom tvrdém prohlasování VZ navrhl, aby 

se hlasovalo samostatně také o rozdělení zisku. Na to jsem hned sdělil, že i to je procedurální 

chyba, takže to celé je zmateční, a tedy dubiózní. Standardním důsledkem dubiozity úkonů je 

mj. také jejich neplatnost. Na to dr. Wenigerová navrhla revokaci hlasování o tom usnesení. A 

pak si to dotčená většina Rady hned také onou svou většinou prohlasovala. Avšak opět v reálu 

obdobně dubiózně, takže ani to glasování o revokovaném usnesení nelze považovat za právně 

čisté a tudíž relevantní. I k tomu zmatečnímu hlasování je tedy nutné podat toto distanční 

votum separatum, z něhož lze tudíž logicky vyvodit i to, že celé to hlasování o celé té Výroční 



zprávě ČTK bylo procedurálně dubiozní a je tedy (i z přísl. právních důvodů) zatíženo vadou 

neplatnosti. 

5. Další vadou předloženého návrhu VZ v pasáži o výčtu stížností je to, že z formulace textu 

v oné kapitole nevyplývá, zda a které dotčené stížnosti byly oprávněné, či neoprávněné, což je 

u stížností (a u vykazování výsledku jejich vyřizování) podstatné. Rovněž ani zde nebyly 

akceptovány žádné relevantní připomínky, podané už k předchozím tzv. Výročním zprávám.    

 

JUDr. Pavel Foltán  

člen Rady ČTK 

Brno 03.07.2020  


