
ROZDÍLNÉ STANOVISKO  
k bodům zasedání Rady ČTK ze dne 15.12.2020  
 

K bodu 2: „Schválení programu“  

 

Nelze akceptovat a schválit program zasedání, jehož součástí jsou až tak vadné body, jako je 

a) bod 3. „Volba předsednictva“ – Rada ČTK ze zákona nemá žádné předsednictvo, takže to 

tzv. „předsednictvo“ si ta Rada logicky nemůže (podle platného práva) řádně zvolit, a pokud 

si ta Rada to své tzv. „předsednictvo“ přesto zvolí, tak to nebude v souladu s platným právem, 

a dále pak i za  

b) bod 4. „Návrh rozpočtu ČTK na rok 2021“ obsahující mimo jiné také součást „Rozpočet 

Rady ČTK na rok 2021“, údajně schválenou na předchozím zasedání této Rady, přičemž však 

tato součást nebyla právoplatně projednána a schválena, takže vzhledem k tomu nelze 

projednat a schválit z důvodu uvedené vady nyní ani celý rozpočet ČTK.  

I proto jsem v dotčených bodech byl nucen hlasovat PROTI návrhům, co předložil předseda.  

 

K bodu 3: „Volba předsednictva“ 

 

1. Celý tento bod nebylo možné ani projednat, ani schválit v tom „smyslu“, jak byl předložen, 

a tak zase bylo nutno hlasovat PROTI takovému návrhu.  

 

2. Předseda pak po jakési improvizované poradě s dr. Wenigerovou navrhl změnu názvu toho 

bodu „volba předsednictva“ na modifikaci „volba orgánu“ – avšak ani takovýto pojem zákon 

ani nezná, ani neumožňuje. Takže ani takový způsob nelze (v souladu se zákonem) provést, a 

proto jsem byl nucen hlasovat i zde PROTI tomuto improvizovaně dílčímu návrhu předsedy.     

 

K bodu 4: „Návrh rozpočtu ČTK na rok 2021“  

 

1. K tomuto bodu předseda nařídil tzv. „neveřejnou diskusi“, což jsem hned rozporoval, a poté 

při dílčím hlasování o tom jsem tedy byl nucen hlasovat PROTI takové „novince“. Projednání 

rozpočtu a hlasování o něm bylo doposud – co si za ty 3 roky ve své funkci vzpomínám – tak 

bylo v každém předchozím roce vždy veřejné. Jak jsem opakovaně a výslovně zdůraznil, tak 

veřejnost má ze zákona právo na informace toho druhu, včetně těch, jak její zájmy Rada ČTK 

a jmenovitě konkrétní členové této rady zastupují a provádějí v praxi. Také to jsem opakovaně 

zdůraznil i s tím, že trvám na tom, aby i toto bylo doslova uvedeno v zápise z tohoto zasedání.      

 

2. Při hlasování o celém návrhu rozpočtu ČTK na rok 2021 jsem tedy zase byl nucen hlasovat 

PROTI (a mimo jiné také vzhledem k tomu, co bylo již výše a také už i dříve uvedeno).   

 

K dotčeným bodům jsem hned úvodem v plném rozsahu odkázal také na to, co jsem už dříve 

(jak ústně, tak i nota bene písemně) uvedl k dané problematice, atd.   

     

JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK, odesláno ve lhůtě z Brna dne 18.12.2020  

     


