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VĚC: Doplnění podnětu k odvolání Mgr. Jany Gáborové z funkce členky Rady České
tiskové kanceláře
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
dne 8. srpna 2018 jsme Vám adresovali podnět k iniciaci odvolání Mgr. Jany Gáborové
z funkce členky Rady České tiskové kanceláře. Rádi bychom Vám adresovali nová
zjištění, která jsme si v mezidobí díky zákonu o svobodném přístupu k informacím
opatřili.
Zároveň jsme obdrželi informaci, že střet zájmů paní Mgr. Gáborové měl být již
vypovězením její dohody o pracovní činnosti „vyřešen“. Tímto doplněním bychom rádi
tento názor vyvrátili ještě před tím, než budete 4. září 20181 o našem podnětu jednat.
Dne 8. srpna 2018 jsme poslali žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve které jsme požadovali po Úřadu Statutárního města Prostějova:
„Veškeré smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Prostějov a paní Mgr.
Janou Gáborovou platné v období od 1. ledna 2018 do dnes.“
Dne 17. srpna 2018 jsme obdrželi odpověď (Příloha 1) včetně veškerých požadovaných
smluv (Příloha 2). Z obdržených informací vyplývá, že paní Gáborová měla v lednu 2018
se Statutárním městem Prostějov uzavřeny 2 smlouvy:
1. pracovněprávní smlouvu, podle které pracuje na hlavní pracovní poměr jakožto
„Referent vnějších vztahů na odboru kancelář starosty MěÚ v Prostějově“, a to
na plný úvazek již od srpna 2005;
2. dohodu o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) v rozsahu 37 hodin/měsíc, a to na
„Editaci Prostějovských radničních listů“. (odměna byla úřadem začerněna)
DPČ byla uzavřena na období od 1. 1. do 31. 12. 2018.

Tato informace se objevila v médií, např. zde: https://hlidacipes.org/okamura-chce-vetsi-vliv-vmedialnich-radach-k-zastupkyni-spd-v-rade-ctk-se-ale-nehlasi/
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DPČ byla ukončena před uplynutím předpokládané doby platnosti, a to již 31. ledna
2018 dohodou smluvních stran. (rovněž viz Příloha 2)
Lze tak uzavřít, že aktuálně má paní Gáborová se Statutárním městem Prostějov
uzavřenu pouze pracovní smlouvu, kdy se na plný úvazek věnuje vnějším vztahům na
odboru kanceláře starostky Statutárního města Prostějova. Vzhledem k tomu, že paní
Gáborová je
 na webových stránkách stále uvedena jako členka redakční rady Prostějovských
radničních listů2,
 podle odkazu na jednotlivá elektronická vydání uvedena jako osoba, která
příspěvek vytvořila3,
 minimálně od listopadu 2017 uvedena v tiráži jednotlivých vydání
Prostějovských radničních listů,
lze uzavřít, že součástí jejích povinností jakožto referentky vnějších vztahů je i tvorba
Prostějovských radničních listů.
Z výše uvedeného vyplývá, že paní Gáborová se na obsahu a tvorbě radničního periodika
podílí bez ohledu na to, zda má nebo nemá uzavřenu DPČ na editaci periodika.
U radničních periodik je navíc otázkou, jak se liší činnost redaktorky a editorky. V drtivé
většině radničních periodik dle naší zkušenosti z projektu Hlásná trouba4 vyplývá, že
tyto funkce splývají v jednu.
Paní Gáborová tak, dle našeho přesvědčení, i přes ukončení DPČ stále nesplňuje
podmínku danou zákonem o České tiskové kanceláři, která členu Rady České tiskové
kanceláře zapovídá pracovněprávní vztah k jakémukoli médiu.5 Z našeho pohledu byste
i přes výše zmíněnou skutečnost měli iniciovat odvolání paní Mgr. Jany Gáborové na
plénu Poslanecké sněmovny České republiky.

S pozdravem

Oživení, o. s.
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení
Viz https://www.prostejov.eu/cs/obcan/prostejovske-radnicni-listy/
Viz např. vydání z 31. 1. 2018: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/prostejovske-radnicnilisty/prostejovske-radnicni-listy-31-ledna-2018.html
4 Viz hlasnatrouba.cz
5 Viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517/zneni-19921115#p5-2
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Přílohy:
 Odpověď Úřad Statutárního města Prostějova,
 Příloha odpovědi Úřadu Statutárního města Prostějova obsahující smlouvy
uzavřené s paní Gáborovou

