
ROZDÍLNÉ STANOVISKO  
k dotčenému usnesení ze zasedání Rady ČTK z 12.07.2022  

 

K bodu: „Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2021“.    

 

Toto rozdílné stanovisko k dotčenému usnesení Rady ČTK dávám z následujících důvodů: 

 

1. Ke kapitole II. Zpráva o hospodaření ČTK 

a) z dotčené tabulky není jasné, zda i funkcionáři vedení ČTK jsou v režimu mzdy, 

b) podobně i ad IV. v tabulce k rozpočtu Rady (člen Rady není ve mzdě, ale sekretariát je),  

c) nejsou jasná pravidla (podmínky, systemizace, atd.) odměn = hmotná zainteresovanost,  

d) nejsou informace o provedení kontrol v dané oblasti PaM, atd., (tj. mimo externí audit),  

 

2. ve výroční zprávě ČTK chybí (dlouhodobě a opakovaně) informace o plnění GDPR 

a) dotčené informace jsem požadoval již v pol. roku 2018 (po nabytí účinnosti směrnice),  

b) od té doby je to stále bez příslušné odezvy, což je problém, protože GDPR platí,  

c) na tuto informační absenci jsem upozornil i loni v přísl. rozdílném stanovisku k VZ ČTK,  

d) směrnice GDPR byla implementována do jurisdikce ČR, takže je právně závazná,  

 

3. ke kapitole IV. Zpráva o činnosti Rady  

a) výtky k té kapitole jsem uvedl na zasedání v červnu, i v násl. rozdílném stanovisku (viz), 

b) ta zpráva neobsahuje znění rozdílných stanovisek, daných k dotčeným usnesením,  

c) již na zasedání v červnu jsem hlasoval proti návrhu na přijetí té zprávy o činnosti Rady,  

d) proto logicky bylo nutné odmítnout i návrh výroční zprávy, která zprávu Rady obsahuje,  

 

4. ke kapitole V. Přílohy 

a) jsou nejasnosti v otázkách logiky systemizace některých příloh ve vztahu ke kapitole IV,   

b) podobně i v otázkách dubiozity některých příloh (jako je tzv. Etický kodex Rady, aj.).  

   

Součástí předmětného materiálu s názvem „Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České 

tiskové kanceláře za rok 2021“ je v rámci obsahu tohoto materiálu (organicky a systémově) i 

tzv. „Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře“ v bodu IV. dotčené výroční zprávy. 

Výroční zprávu zpracovává vedení ČTK, projednává a schvaluje ji Rada ČTK (coby kontrolní 

orgán), a následně ji předává Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k dalšímu řízení. Proto je 

nutné, aby dotčená výroční zpráva v jednotlivostech i jako celek byla zcela bezvadná, za což 

odpovídá jak vedení ČTK, tak i Rada (v čele se svým vedením). Ale tato VZ bezvadná není.  

 

Pozn.: Ani tento materiál opět nebyl dodán ve lhůtě alespoň 15 dní před termínem zasedání. 

 

Coby člen Rady jsem tuto výroční zprávu při nejlepší vůli nemohl vyhodnotit jako bezvadnou 

a ty hlavní výtky jsem konkrétně uvedl v rámci rozpravy k projednávanému bodu na zasedání 

Rady ČTK dne 12.07.2022 (viz také videozáznam ze zasedání na webu www.ctk.cz), přičemž 

výtky k dotčené dílčí části zprávy Rady jsem sdělil už na předchozím zasedání a následně také 

v rozdílném stanovisku (viz v rámci zápisu z červnového zasedání Rady na shora cit. webu).     

 

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

znění a zároveň jsem řádně oznámil podání tohoto rozdílného stanoviska. 

   

JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK, (odesláno ve lhůtě dne 15.07.2022)   

http://www.ctk.cz/

