Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
předsedkyně Miroslava Němcová
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Stížnost
na porušení zákona o Českém rozhlasu členem Rady Českého rozhlasu
Antonínem Zelenkou

Skutkový stav:
1. 2. 2012
Člen Rady Českého rozhlasu Antonín Zelenka byl 1. února pověřen výkonem
funkce vedoucího tiskového odboru na ministerstvu školství. Pověření přijal a funkci
vykonává.
Právní stav:
Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu říká zcela jasně v §5 odst. 1, že
"Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo
senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního
úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s
jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové
kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize a s funkcí člena dozorčí
komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu."
Funkce vedoucího tiskového odboru orgánu státní správy je zcela jistě funkcí ve veřejné
správě, neboť státní správa je součástí veřejné správy. Je funkcí, i když byl Antonín Zelenka
pouze pověřen, nikoliv jmenován, neboť tuto funkci de facto i de iure od tohoto data
vykonává.
§ 6 odst. 2. písm. a) téhož zákona říká, že
"Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá,
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v §
5, …"
Poslanecká sněmovna nemá dle této formulace volnost uvážení o odvolání (jako má například
podle odst. 3 stejného paragrafu, kdy Radu "může" - a tím pádem i nemusí - odvolat) a
rozhoduje pouze o skutkové podstatě – zda byla naplněna podmínka § 5 a došlo k porušení
zákona, nebo ne. Pak musí dle formulace zákona člena Rady odvolat.

Odůvodnění stížnosti:
Vzhledem k tomu, že je nyní veřejně známo a potvrzeno, že Antonín Zelenka byl pověřen
výkonem funkce na MŠMT, došlo tímto dobrovolným a právně závazným dvoustranným
právním úkonem Antonínem Zelenkou k porušení §5 odst. 1 zákona 484/1991 Sb. o Českém
rozhlasu a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má povinnost § 6 odst. 2. písm.
a) téhož zákona odvolat Antonína Zelenku z funkce člena Rady ČRo.
Závěr:
1. žádám proto Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o usnesení o tomto znění:
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává člena Rady
Českého rozhlasu Antonína Zelenku z funkce pro porušení §5 odst. 1
zákona 484/1991 Sb.."
2. žádám Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako odborný
gesční výbor v otázkách dodržování zákona 484/1991 Sb. o prozkoumání právního i
faktického stavu věci k datu 1. 2. 2012 a usnesení o tomto znění:
"Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po
zjištění právního a faktického stavu doporučuje Parlamentu České
republiky přijmout usnesení o tomto znění: Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky odvolává člena Rady Českého rozhlasu
Antonína Zelenku z funkce pro porušení §5 odst. 1 zákona 484/1991 Sb."
Volební výbor pověřuje svého předsedu, aby na nejbližší schůzi navrhl
bod jednání sněmovny s tématem "odvolání člena Rady Českého
rozhlasu" a seznámil s tímto usnesením Sněmovnu.
Upozorňuji zároveň Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky na
1. stížnost na porušení zákona o Českém rozhlasu Radou Českého rozhlasu 24. 2. 2011,
kterou jsem zaslal Poslanecké sněmovně 31. 10. 2011 a kterou Poslanecká sněmovna
doteď neprojednala (zabýval se jí pouze Volební výbor, ale dodnes nedošel k
usnesení),
2. stížnost na porušení zákona o Českém rozhlasu Radou Českého rozhlasu a porušení
zákona o České televizi Radou České televize, kterou jsem zaslal Poslanecké
sněmovně 21. 1. 2012, kterou Poslanecká sněmovna doteď neprojednala (a doposud
se jí nezabýval ani Volební výbor)
Žádám Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, abych byl i případě této stížnosti
seznámen s průběhem a výsledkem jejího projednání včetně případných právních podkladů a
odůvodnění.
V Praze 3. 2. 2012

Ak. soch. Štěpán Kotrba
Trvalé bydliště: Vídeňská 960/56, Praha 4
Doručovací adresa: Nepomucká 7, 150 00 Praha 5
Email: stepan@kotrba.cz
0

Dokumenty:
! Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu
http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/zakon-4841991-sb-o-ceskem-rozhlasu-788100
1H

Na vědomí:
Rada Českého rozhlasu
Generální ředitel Českého rozhlasu
Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Poslanci PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., Mgr. Petr Gazdík, Mgr. Alena Hanáková, JUDr. Michal
Hašek, Otto Chaloupka, Mgr. Vítězslav Jandák, RNDr. Vladimír Koníček, Ing. Václav
Kubata, Mgr. Ivana Levá, Ing. arch. Václav Mencl, Petr Skokan, Ing. Ladislav Skopal,
Miroslava Strnadlová, Petr Tluchoř, Mgr. Jan Vidím

