
ROZDÍLNÁ STANOVISKA  
k bodům zasedání Rady ČTK ze dne 14.06.2022  

 

K bodu: „Zpráva o činnosti Rady ČTK na rok 2022“     

Toto rozdílné stanovisko dávám z následujících důvodů: 

Text návrhu obsahuje některé nepřesné výrazy namísto přesných zákonných pojmů. 

Text k údaji o počtu přijatých usnesení neuvádí údaj o počtu podaných rozdílných stanovisek 

k dotčeným usnesením.  

Text návrhu neobsahuje v příloze daná rozdílná stanoviska, zatímco texty usnesení v příloze 

této navrhované Zprávy obsaženy jsou.  

Jak známo, tak Rada se vůbec nemůže zabývat soudními spory ČTK s třetími osobami, ale ani 

důvody, typy, či dokonce obsahem takových sporů, protože Rada nemá takovou pravomoc a 

není to ze zákona posláním Rady, (což zákon výslovně a kogentně stanoví), takže Rada není 

k dotčenému jednání kompetentní. Čili v návrhu obsažená věta o soudním sporu ČTK nemůže 

v této Zprávě být.  

Rada si určila od počátku tématu „akvizice ČTK“ – tj. ohledně spol. Profimedia, že informace 

o tom (projednávané vždy v neveřejné části dotčených zasedání) budou neveřejné. Logicky by 

tedy věta o tom neměla být součástí veřejné zprávy.  

V textu návrhu Zprávy se tvrdím že „Rada ČTK odmítá cenzuru“. Při tom ale v rámci zápisů 

ze zasedání Rady se dlouhodobě provádí cenzura rozdílných stanovisek, což já už od počátku 

tohoto protiprávního a protiústavního negativa otevřeně a veřejně kritizuji, avšak osoby za to 

odpovědné to dlouhodobě ignorují. V dotčeném návrhu Zprávy rovněž chybí také informace o 

tom, že tato kritika cenzury rozdílných stanovisek dlouhodobě probíhá.   

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. letos už přes 4 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. podkladový materiál opět neobsahuje informaci o kritice vad v zápisech ze zasedání, ani to, 

že ani přes příslib předsedy Rady nebyly tyto vady doposud odstraněny, 

3. z podkladového materiálu je zjevná také jeho vágnost, neurčitost, dubiozita, neobjektivita, 

zaujatost (dokonce osobní a účelová), nepřesnost a neúplnost; dále také selektivnost informací 

= preference jen něčeho, včetně toho, že i v příloze něco chybí a něco naopak přebývá,  

4. z podkladového materiálu je zjevná i jeho jazyková, stylistická, i logická nedostatečnost, 

5. podkladový materiál v popisu jednotlivých stížností od občanů opět neobsahuje standardní 

informace o tom, zda dotčená stížnost byla oprávněná, či neoprávněná, event. důvodná, anebo 

nedůvodná,  

6. podkladový materiál návrhu Zprávy i letos opět opakovaně pracuje s irelevantním pojmem 

„místopředsedkyně“ i přes to, že – jak známo – tento pojem je zcela mimo právní rámec, když 

platný zákon zná pouze pojem „předseda“ (a i zde jde opět o zákonné ustanovení kogentní a 

taxativní povahy), čili funkce „místopředsedkyně“ de iure nemůže řádně podle práva existovat 

a tudíž dotčený pojem ani ve Zprávě o činnosti Rady nelze použít.            

Takže i ze shora uvedených příčin jsem hlasoval proti přijetí dotčeného návrhu v předloženém 

znění a zároveň jsem řádně oznámil podání tohoto svého rozdílného stanoviska. 

 

K návrhu Ing. Bazalové, aby tzv. „evidence docházky“ byla součástí Zprávy o činnosti Rady 

ČTK za rok 2021: 

Takzvaná „evidence docházky“ resp. tabulka o docházce, apod. zde není relevantní = takové 

praktiky stojí mimo právní rámec – tj. neupravuje a neukládá je žádná závazná platná právní 



norma, přičemž (na rozdíl od oblasti práva soukromého) v oblasti práva veřejného, kam spadá 

i činnost Rady ČTK, platí právní princip, že co není zákonem stanoveno, to nelze – a dotčená 

evidence docházky zde není stanovena žádnou závaznou právní normou v zákonné formě. Čili 

také zveřejňování právně dubiózní „evidence docházky“ je zbytečně duplicitní (jak jsem také 

už dříve k dané problematice uvedl), protože v případě zájmu si občan zjistí účast (nikoli tzv. 

„docházku“) členů Rady na jejích zasedáních z jednotlivých zápisů, zveřejněných na webu 

ČTK – čili není zde důvod pro další nadbytečnou byrokracii.  

Navíc (pro úplnost a srovnání) třem až čtyřem členům této Rady je známo, že také v minulosti 

někteří členové tehdejšího složení Rady nezřídka nebyli osobně účastni na všech zasedáních a 

v případě jednoho tehdejšího člena šlo o neúčast mnohem vyšší, než je tomu nyní. Přičemž ale 

tehdy to nikdo neřešil žádnou irelevantní tabulkou evidence docházky, apod. – nota bene bez 

právní opory.       

   

JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK, (odesláno ve lhůtě dne 17.06.2022)   

 

     


