
Rozdílné stanovisko k dotčené části zasedání Rady ČTK dne 20.10.2020  
 

Na zasedání dne 20.10.2020 Rada ČTK projednala bod 3. „Informace o průběžném plnění 

rozpočtu ČTK“ a následně tamtéž odhlasovala usnesení, že tuto informaci bere na vědomí. Na 

základě toho (v souladu s tím, i ve smyslu a v duchu toho, co jsem k dotčeným problémům té 

informace uvedl v rozpravě k danému bodu – viz video záznam z jednání Rady ČTK na webu 

ČTK), jsem tudíž opět byl okolnostmi donucen podat následující rozdílné stanovisko:  

* Dotčený bod s citovaným názvem byl už dvakrát přeložen (vždy na následující zasedání), a 

to kvůli tomu, že vedení ČTK nedodalo Radě vůbec (natož pak s odpovídajícím předstihem) 

opakovaně vyžádané nutné podklady.  

* Avšak i ty podklady (cca. na 3,5 str. textu) dodané až na třetí pokus vykazovaly celou řadu 

nejasnost a neurčitostí, na něž bylo nutné položit otázky k doplnění a upřesnění (viz cit. video 

záznam z celé rozpravy k dotčenému bodu). Co se týče mých připomínek, tak např. i kolega 

Mareček v rozpravě řekl, že měl na ředitele ČTK připraveny zhruba tytéž otázky, co já.  

* V rozpravě k dotčenému bodu jsem ve svém příspěvku mimo jiné fakticky konstatoval např. 

tyto skutečnosti, a to že: 

- co jsem v Radě, tak od vedení ČTK jsem nikdy neobdržel důvodovou zprávu k rozpočtu, ač 

jsem to po celou dobu od počátku výkonu své funkce (tj. už 2,5 roku) opakovaně požadoval,  

- aktivní bilanci ve III. čtvrtletí vedení ČTK vykázalo tak, že schodek výnosů a nákladů podle 

dodané informace ve výši téměř 36 tis. Kč vykompenzovalo na plusový hospodářský výsledek 

ve výši necelých 178 tis. Kč použitím salda přes 210 tis. Kč z prodeje cenných papírů a rezerv 

(čili z prodeje majetku, resp. z hmotných a kapitálových rezerv), neboli v podstatě podobným 

stylem, jak to už delší dobu praktikuje vedení ČT,   

- ČTK podle zákona samostatně hospodaří s majetkem převedeným na ni státem, nicméně ani 

zde nedošlo k privatizaci tohoto majetku, a jelikož ČTK je subjektem veřejné služby, je tudíž i 

tento majetek součástí veřejného sektoru,  

- není jasná např. ani zmíněná rezerva v řádech miliónů Kč na vyplacení nečerpané dovolené 

(když i z hlediska agend PaM nutno poptávat další standardní upřesnění – čili bez konkrétních 

podkladů jde o nejasnou a zde tedy nepřezkoumatelnou problematiku),  

- ohledně dalších agend PaM v rámci schvalování a kontroly rozpočtu ČTK nejsou této Radě 

(a z toho, co uvedl ředitel ČTK v odpovědi na konkrétní dotaz k danému problému), tak nebyl 

ani předchozím Radám od roku 2011 a v násl. rozpočtových obdobích (tzn. bezmála za 10 let) 

známy konkrétní podrobnosti způsobu a systému určení platu a vyhodnocování odměn jak u 

ředitele ČTK, tak u řídícího managementu, přičemž ty námitky, které k mému dotazu byly ze 

strany ředitele ČTK řečeny, neodpovídají zákonným podmínkám, atd., čili i k tomu požaduji, 

aby obratem byly dodány relevantní podklady v potřebném rozsahu,    

- ČTK dlouhodobě pronajímá podstatnou část nebytových prostor, s nimiž disponuje, a to už 

dlouhodobě (cca. 28 let), avšak za tu dobu až dosud zatím ještě nebyl proveden záznam do 

tzv. obchodního rejstříku (resp. nově do tzv. veřejného rejstříku), přičemž ředitel ČTK mi při 

rozpravě k této části předmětného bodu tvrdil, že ta dotčená činnost se do zmíněného rejstříku 

nezapisuje, zatímco já jsem na to opakovaně řediteli řekl, že tato činnost se (podle zákona) do 

zmíněného rejstříku zapisuje – avšak zapsána tam dodnes nebyla (jak je zjevné z rejstříku).     

Další mé otázky k danému bodu – viz videozáznam ze zasedání, konaného dne 20.10.2020.  

* Po zmíněné rozpravě k bodu Rada odhlasovala své usnesení, že ředitelem dané informace o 

průběžném plnění rozpočtu ČTK bere na vědomí, s čímž jsem vyjádřil svůj nesouhlas tím, že 

jsem hlasoval proti tomu usnesení. A k tomu tedy také podávám toho své rozdílné stanovisko.       

 

JUDr. Pavel Foltán  

člen Rady ČTK 

Brno 23.10.2020 


