Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
K rukám:
všem členům Volebního výboru

Doručeno datovou schránkou
V Praze, 8. srpna 2018
VĚC: Podnět k odvolání Mgr. Jany Gáborové z funkce členky Rady České tiskové
kanceláře
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
dovolujeme si Vás oslovit jakožto členy Volebního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Volební výbor má dle našich informací v gesci mimo jiné
záležitosti související s mediálními radami, konkrétně Radou České tiskové kanceláře
(dále jen “ČTK”). Tímto podnětem Vás chceme upozornit na členku Rady ČTK, která dle
našeho názoru nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon své funkce a měla by být
z této funkce Poslaneckou sněmovnou odvolána. Její odvolání by měl z našeho pohledu
projednat volební výbor a po zhodnocení relevantnosti našeho podnětu navrhnout
plénu její odvolání z funkce.
Náš podnět se týká Mgr. Jany Gáborové, členky Rady ČTK1, která byla navržena do
funkce hnutím SPD Tomia Okamury a schválena do funkce Poslaneckou sněmovnou dne
28. února 2018. Působnost Rady ČTK upravuje zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové
kanceláři (dále jen “zákon”), který ji definuje jako orgán, jehož prostřednictvím
uplatňuje veřejnost kontrolu nad ČTK (§ 4 odst. 1 zákona), přičemž Rada ČTK je ze své
činnosti odpovědná Poslanecké sněmovně (§ 4 odst. 3 zákona).
Zákon klade na členy Rady ČTK jisté předpoklady, které mají zajistit odpovědné
a nestranné fungování ČTK v souladu s posláním ČTK. Poslání ČTK je dle § 2 zákona
poskytování objektivních a všestranných informací pro službu veřejnosti v České
republice i v zahraničí.
Funkce člena Rady ČTK je tak neslučitelná s vyjmenovanými politickými funkcemi i
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Viz http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/

funkcemi ve státní správě (§ 5 odst. 1 zákona). Zákon dále klade důraz na to, aby člen
Rady ČTK nepůsobil ve své funkci ani “ve prospěch” jakékoli politické strany či hnutí (§
5 odst. 2 věta první zákona). Pro objektivní výkon funkce člena Rady ČTK zákon dokonce
zapovídá členu Rady ČTK jakýkoli vztah k provozovatelům hromadných sdělovacích
prostředků (§ 5 odst. 2 věta druhá zákona). Zákon následně naprosto explicitně zakazuje
členům Rady ČTK (a dokonce i jejich blízkým osobám), aby měli jakýkoli finanční zájem
na provozování hromadných sdělovacích prostředků, což může být dle zákona dáno
vlastnictvím hromadného sdělovacího prostředku či pracovněprávním vztahem mezi
členem Rady a hromadným sdělovacím prostředkem (§ 5 odst. 2 věta poslední).
Výše uvedené lze, dle našeho názoru, shrnout jednoduše tak, že dle zákona musí být člen
Rady ČTK maximálně oddělen od politické a mediální sféry.
Paní Mgr. Jana Gáborová, dle našeho přesvědčení, výše zmíněné premisy nenaplňuje.
Paní Gáborová je v současné době především výkonnou redaktorkou hromadného
sdělovacího prostředku s názvem Prostějovské radniční listy.2 Vydavatelem
Prostějovských radničních listů je Statutární město Prostějov.3 Z povahy věci jde o
hromadný sdělovací prostředek přímo podléhající politickým vlivům zastupitelů, v praxi
tedy vždy aktuální vládnoucí koalici v prostějovském zastupitelstvu. Paní Mgr. Jana
Gáborová má na svou činnost se Statutárním městem Prostějov podle svých slov
uzavřen dokonce pracovní poměr.4
Pouhým jazykovým výkladem zákona je, dle našeho názoru, zřejmé, že zaměstnání paní
Gáborové na prostějovské radnice je neslučitelné s členstvím v Radě ČTK. Členy Rady
ČTK odvolá Poslanecká sněmovna zaniknou-li u člena Rady ČTK výše zmíněné
předpoklady dle § 5 zákona. Volební výbor by z našeho pohledu měl navrhnout
Poslanecké sněmovně odvolání paní Gáborové z funkce.
Dochází však k paradoxní situaci. Paní Gáborová evidentně nesplňovala podmínky pro
výkon funkce členky Rady ČTK již v době, kdy do ní byla jmenována. Stejně tak tomu
Viz web Prostějovských radničních listů s uvedením výkonné redaktorky Mgr. Jany Gáborové:
https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=144055&slozka=128783&as4uOriginalD
omain=www.prostejov.eu&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.1980007297.1533648029&ConfirmCookie=
confirm&page=1&
3 Vydání Prostějovských radničních listů z července 2018 ke stažení zde:
https://www.prostejov.eu/cs/obcan/prostejovske-radnicni-listy/prostejovske-radnicni-listy-25cervence-2018.html
4 Článek s citací Jany Gáborové:
“Střet zájmů a okruh osob, jichž se může týkat, definuje přímo zákon. Pokud by se potvrdilo, v případě mého
zvolení, že dohoda o pracovní činnosti na editování Prostějovských radničních listů naplňuje podstatu
finančního zájmu na provozování hromadného sdělovacího prostředku nebo takového zájmu, který je dán
pracovně právním vztahem, tak bych se zkrátka musela rozhodnout, čemu dát přednost.“
dostupný zde: https://zpravy.tiscali.cz/kozel-zahradnikem-ctk-by-mohla-kontrolovat-zena-ktera-neumivystupovat-nezavisle-309803
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bylo podle informací z médií i v případě jmenování pana Petra Žantovského, kterému
vyplývá neslučitelnost z činnosti jeho i jeho manželky v Českém rozhlase. Poslanecká
sněmovna tak očividně ignoruje literu zákona a jmenováním obou členů naprosto
flagrantně zákon porušila. Tento fakt by bylo snad možné pochopit, pokud by
podmínkou jmenování obou členů Rady ČTK bylo provedení okamžitých kroků
vedoucích k ukončení jejich neslučitelných činností v hromadných prostředcích a
naplnění litery zákona. Ani k tomu dle našich informací nedošlo.
Za předpokladu, že se Poslanecká sněmovna nebude zabývat odvoláním členů Rady ČTK,
je z našeho pohledu na místě, aby byla iniciována novela zákona o České tiskové
kanceláři, která upraví podmínky neslučitelnosti funkcí členů Rady ČTK. Ostentativní
porušování zákona přímo zákonodárcem zásadně nabourává principy právního státu
a musí být principiálním zájmem Poslanecké sněmovny, aby tento stav napravila jedním
z výše popsaných způsobů.
Předem děkuji za kladné vyřízení našeho podnětu a zároveň žádám o sdělení, jak
volební výbor s podnětem naložil.

Za Oživení, o. s.,
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení

