
ROZDÍLNÁ STANOVISKA  
k bodům 156. zasedání Rady ČTK ze dne 23.11.2021  
 
K bodu: „Projednání návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2022“     
 
Při projednávání tohoto bodu jsem v rámci rozpravy k němu připomněl tytéž notorické vady, 

které se po léta dlouhodobě opakují, a na které upozorňuji už po celou dobu svého působení 
v Radě ČTK – tj. už přes 3 roky, a to zejména:  
1. Podkladový materiál nebyl dodán členům Rady alespoň 15 dní předem, ale došel až necelý 
týden před konáním zasedání Rady, což je opakované porušení daných pravidel,  

2. dodaný podkladový materiál byl i letos nekompletní – opět chybělo zdůvodnění (důvodová  
zpráva) s rozpisem vysvětlení jednotlivých položek, atd. – takže řada členů Rady se pak ptala 
na věci, které by se mohla (a standardně i měla) dozvědět z toho chybějícího zdůvodnění,    
3. nekompletní materiál v tom stavu (bez včas a řádně dodaných podkladů) nelze odpovědně a 

profesionálně projednat, natož pak i řádně hlasováním schválit. 
I proto jsem hlasoval proti schválení dotčeného návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2022.   
Takže za daných příčin bylo tudíž konzistentně nutno i letos podat toto důvodné a relevantní 
rozdílné stanovisko.   

 
K bodu: „Různé“ 
 
K hlasování o návrhu na zrušení usnesení č. 14/2020  

V rámci bodu „Různé“ jsem dal návrh na odhlasování tohoto usnesení:  
„Rada zrušuje usnesení č. 14/2020 protože nespadá do působnosti Rady.“    
Zároveň jsem k tomu vysvětlil, že to kolizní usnesení je o tom, že Rada má uspořádat seminář 
o mediální výchově, což do působnosti Rady ze zákona nepřísluší. O tom předseda a spol. ale 

odmítli hlasovat, a hned si odhlasovali 5:2 (proti byl kolega Žantovský a já), že to překládají 
až na příští zasedání. K tomu jsem vzápětí sdělil, že podám své rozdílné stanovisko, což tedy 
tímto činím. A jak už jsem v rozpravě k tomu řekl, tak Rada má svůj placený sekretariát, který 
by měl i během zasedání takové drobnosti (jako předchozí usnesení, zápisy, aj.) ihned najít a 

doložit – a když toho tedy není schopen, tak že tím Rada nevysílá dobrý signál do veřejnosti.    
 
(Veřejnost se může dozvědět konkrétní podrobnosti o průběhu rozpravy z odpovídající pasáže 
videozáznamu ze zasedání Rady na webu ČTK.)   

   
JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK, (odesláno ve lhůtě dne 26.11.2021)   
 
     


