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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 

 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář i v roce 2015 hospodařila v souladu se záměrem vedení agentury s mírným 

ziskem, s kladnými rozhodujícími ukazateli, bez požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné zdroje, 

bez ohrožení finanční stability agentury a při zachování kvality zpravodajství. 

Ekonomickou stabilitu firmy opět potvrdilo ratingové ocenění AAA Czech Stability Award společnosti 

Bisnode.  

Ve zpravodajství byla jasným hlavním tématem roku migrace, jak mimo jiné dokládají čísla uvedená 

ve zprávě dále. Ve zpravodajství nebyly již provedeny zásadní organizační změny, protože tento 

dlouhodobý proces byl ukončen dle původního záměru v roce 2014.  

Velkým obchodním a právním tématem zpravodajství je nadále jeho ochrana před zneužitím v nekalé 

soutěži.  

ČTK opakovaně nalézá případy, kdy se někdo snaží využívat jejích zpráv, fotek, videí i zvuků ve svém 

podnikání, aniž by považoval za nutné si obstarat potřebnou licenci k využití těchto servisů ČTK. 

Obchodní model založený na tom, že velké náklady na pořízení zpravodajství nese ČTK, ale výnosy 

z něj pak příslušný „podnikatel“ je jistě lákavý, ale podle názoru ČTK nezákonný a nemravný. Proto 

proti němu soustavně bojuje. Přivítala by i vyšší zákonnou ochranu těchto oprávněných zájmů.  

V roce 2015 nabídla ČTK klientům několik nových zpravodajských služeb, především ČTK Live. Další 

začala v roce 2015 připravovat. Zahájila nový projekt digitalizace popisových knih fotobanky, který má 

usnadnit vyhledávání historických fotografií a současně zabezpečit tento unikátní zdroj. 

Pokud jde o konkrétní hospodářský výsledek, v roce 2015 dosáhla ČTK zisku 5,6 mil. Kč, což bylo o 

2,5 mil. Kč více než v roce předcházejícím. Klíčem k tomu bylo, že se podařilo střednědobě 

stabilizovat úroveň výnosů i nákladů. Provozní hospodářský výsledek dosáhl 6 769 tis. Kč. 

Stejně jako v roce 2014 pokračovala ČTK v některých modernizačních krocích pozdržených v letech 

prudké hospodářské krize.  

Po kompletní obnově počítačového vybavení redaktorů a dalších zaměstnanců to loni byla kompletní 

výměna stoupaček v hlavní budově - první, která zde byla provedena od roku 1925. Bylo dokončeno 

„přezbrojení“ fotoreportérů ČTK na nový typ digitální zrcadlovky se zařízením umožňujícím okamžité 

odesílání fotek z místa. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, je jistě vhodné připomenout, že zákon nestanoví jako smysl  

fungování ČTK dosahování zisku, ale zákonem definovanou veřejnou službu. Současně je nutno 

zdůraznit, že stát zákonem stanovil, že nebude přispívat agentuře na její běžný provoz, takže 

hospodářský výsledek je nutně předpokladem k tomu, aby veřejnou službu poskytovat mohla. Je to 

světově ojedinělý koncept. 
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Organizace 

Dlouhodobá reorganizace byla dokončena po sedmi letech v roce 2014, jak bylo uvedeno v předchozí 

výroční zprávě.  

V roce 2015 byla provedena již jen jedna, dílčí změna: Do úseku zpravodajství byla začleněna 

poslední zpravodajská redakce, která byla mimo něj, a to redakce pro onlinové služby ČTK Online. Ta 

je tak nyní v těsnějším kontaktu s celým zpravodajstvím. Snahou je maximálně využít synergií se 

zpravodajskými redakcemi a snížit náklady. 

Redakce ČTK začaly testovat živé textové „přenosy“ (ČTK Live), které hojně publikovali internetoví 

klienti, ale zpravodajsky ho využívala i další média s průběžným zpravodajstvím, tzn. rozhlasové a 

televizní stanice. 

Hlavní zpravodajská témata 

Bezesporu největším tématem roku 2015 byla migrační krize v Evropě. V roce 2015 jsme vydali 

s klíčovým slovem „migrace“: 

4.449 Zpráv 

1.773 Headlinů 

125 Fleší 

54 Profilů 

8.105 fotografií, z toho 1.030 z ČR 

72 Grafů 

280 Audií 

164 videí, ve kterých se objevilo téma migrace 

 

ČTK Live 

Novinkou v nabídce agentury byl „ČTK Live“. Testovací provoz, v rámci něhož jsme nabízeli textové 

živé „přenosy“ (liveblogy - zpravodajství formou krátkých textů, odkazy na komentáře sociálních médií, 

fotografie, videa...) zdarma, trval půl roku. Během této doby jsme nabídli celkem 28 „přenosů“ 

z domova i ze zahraničí, z nichž některé byly i vícedenní.  

Velký zájem byl především o letní dění kolem řecké dluhové krize, mimořádný zájem pak byl o 

přenosy po teroristických útocích v Paříži. Domácím liveblogům dominovaly soudy (celkem 8), z nichž 

největší zájem byl o prvoinstanční rozsudek nad Davidem Rathem. Kromě českých klientů projevila o 

přenosy zájem i některá slovenská média. 

Během testovacího provozu ÚIT dále vyvíjel redakční systém liveblogu převzatý od australské 

agentury AAP, který umožňuje klientům liveblog buď bez zásahu umístit na svých webových 

stránkách, nebo jej upravovat podle vlastních představ. 

Centrální redakce  

Centrální redakci (a nejen ji) v porovnání s minulými lety nejvíce zaměstnávalo téma migrace. Zpráv s 

klíčovým slovem migrace vydala přes 1700, což bylo zhruba dvacetkrát víc než předloni. Největší 

objem zpravodajství podle kategorií opět tvořila politika v čele s vládním zpravodajstvím. Zpráv s 

klíčovým slovem vláda vydala redakce přes 5500. Meziročně srovnatelné bylo sněmovní zpravodajství 
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se zhruba 2700 zprávami a hradní zpravodajství - s klíčovým slovem Zeman jsme vydali z Prahy na 

2000 zpráv. 

Právě prezidentovy výroky a následné reakce tvořily silnou linii domácího zpravodajství. Po celý rok 

sledovala ČTK „případ Peroutka“, Mynářovu vilu a Mynářovu prověrku. Prezidentovy výroky proti 

společnému vzdělávání handicapovaných a zdravých dětí přerostly vedle jmenování profesorů v jeden 

z nejvíce sledovaných případů ve školství. Stejně tak prezidentova vyjádření k Rusku, terorismu a 

migraci měla společně s jeho cestami do Moskvy a Číny výrazný podíl na zpravodajství o české 

zahraniční politice. 

Mediálně žádaná byla rovněž témata "norských" dětí, změn v čele ministerstev spravedlnosti a 

školství, spory ve vládní koalici, ať už o fungování jednotlivých resortů, nebo kvůli tvorbě některých 

zákonů. Řada z nich sahala významně do ekonomického servisu jako například spory o loterijní 

novelu či o odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů. Důležitá byla i další politicko-ekonomická 

témata, mj. útlum hornické činnosti v OKD, elektronická evidence tržeb či soutěž na nového 

provozovatele mýtného systému. 

Velmi výrazný podíl na centrálním zpravodajství měly pražské koaliční pře, Opencard a tunel Blanka. 

Dalšími tématy z Prahy byly letní znečištění vody v Dejvicích, spory magistrátu s taxikáři, dění v 

pražském dopravním podniku či zpravodajství z městských částí. Zpráv s klíčovými slovy: 

správa+Praha jsme loni vydali přes 3100, zatímco o rok dříve asi 2500.  

Regionální redakce 

Regionální redakce vydala v loňském roce celkově na 30 tisíc zpráv, tj. přibližně stejně jako 

v předchozím roce. Zpravodajství bylo doprovozeno 55 tisíci fotografií, což je o pětinu více než v roce 

předešlém. Díky novému technickému vybavení krajských fotoreportérů se zrychlilo vysílání 

aktuálních fotografií. Jejich kvalita zůstává nadále velmi vysoká, publicita těchto fotoreportáží 

v celostátních médiích se loni výrazně zvýšila. 

K nejsledovanějším událostem patřil soud s Petrem Kramným, požár a výbuchy v Litvínově, korupční 

kauza v Olomouckém kraji, která se dotkla i olomouckého hejtmana, dalších politiků a policistů. Velmi 

sledovaná byla tragická střelba v Uherském Brodě, která si vyžádala osm obětí. Tato událost měla 

řadu důsledků, které jsme ve zpravodajství následně sledovali a vysvětlovali, mj. pravidla držení 

střelných zbrani a podobu rychlých policejních zásahů. 

Přes 300 zpráv a tisíc fotografií ČTK vydala z většinou třídenních návštěv prezidenta Miloše Zemana, 

které jsme sledovali ve všech 13 krajích. K celostátně sledovaným tématům patřilo nadále 

zpravodajství z Ústavního soudu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z těchto institucí jsme 

loni měli na 1000 zpráv. Ústavní soud řešil například platby soudců a služební zákon, ÚOHS změny 

vlastníků firem a pokuty pro České dráhy či pražský magistrát .              

Zahraniční redakce 

Letopočet 2015 byl rokem, kdy naplno propukla migrační krize. Zahraniční redakce jí věnovala několik 

tisíc zpráv. Soustředily se ve značné míře kolem zpravodajů – z Bruselu, kde se EU snaží situaci řešit, 

i z Berlína, který je klíčovým hráčem v krizi. Bratislavský zpravodaj nejen sledoval postoje Slovenska, 

ale také vyjížděl na rakouské hranice. Mezi uprchlíky jsme vyslali i zvláštní zpravodajky – na řecké 

ostrovy i do Chorvatska mezi Čechy, kteří uprchlíkům pomáhali. 

Pokračující krizí globálního rozsahu je Islámský stát a složitý konflikt v Iráku a Sýrii, do kterého loni 

vojensky zasáhlo Rusko. 

Tradičně velkou pozornost věnovala redakce dění v orgánech Evropské unie. 
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Sportovní redakce 

Sportovní redakce v tomto roce neměla tak zpravodajsky náročnou událost, jakou jsou olympijské hry 

nebo fotbalové šampionáty. Zato byl rok bohatý na významné akce, v nichž byla Česká republika 

hostitelem, například halové mistrovství Evropy v atletice v Praze, hokejové mistrovství světa v Praze 

a Ostravě, evropský šampionát fotbalistů do 21 let.  

V organizační struktuře agentura personálně propojila sportovní dokumentaci se sportovní redakcí, 

což přineslo synergický efekt v možnosti posílení redakční směny a větší operativnost.  

Dařilo se také zvyšovat prestiž agentury u funkcionářů sportovních organizací, stále víc svazů nabízí 

ČTK zařazení jejího redaktora do výpravy na významné akce v zahraničí, což přináší úsporu nákladů, 

aniž by tím byla narušena nezávislost a objektivita zpravodajství.     

Dokumentační redakce 

V roce 2015 začala obsáhlá reforma dokumentačních databází, která bude pokračovat hlavně v letech 

2016 a 2017, kdy vznikne mj. zcela nově koncipovaná Databáze profilů a kalendárií. Jejím cílem je 

poskytnout klientům archivních databází možnost tematicky a regionálně si vybírat z téměř 50 000 

PROFILŮ, které má ČTK ve svých fondech. Jsou to profily osob, zemí, institucí, firem, sportovních 

týmů, politických událostí, kriminálních kauz, nehod atd. 

DoR kromě PROFILŮ, KALENDÁRIÍ a DOKUMENTŮ začala obohacovat zpravodajské servisy 

ostatních redakcí dokumentačními headliny, tzn. informacemi, které velmi stručně uvádějí některá 

aktuální fakta do souvislostí, často historických. 

Foto 

V poslední čtvrtině roku 2015 začala fotoredakce zkoušet nový produkt Webfoto (rychlé posílání fotek 

od fotografa přímo ke klientům). V rámci zkušebního provozu vysílání “do zdi” ČTK v praxi testovala 

technické zajištění, hledala možné organizační a produkční nástrahy a snažila se o jejich řešení.  

Největší akcí v roce 2015 bylo pro fotozpravodajství březnové pražské halové mistrovství Evropy v 

atletice. Na šampionát byli vyčleněni tři fotografové, za čtyři dny trvání (5.-8. března) bylo vysláno 470 

fotek (téměř 120 denně) a téměř 60 fotek z příprav mistrovství. 

V soutěži Czech Press Photo 2015 uspěli fotografové Roman Vondrouš (vítěz kategorie Každodenní 

život) a David Taneček (vítěz kategorie Nikon Sport Awards). 

Grafika 

V roce 2015 jsme vydali celkem 1690 infografik, což je zhruba o 200 více než v předchozím roce 

(1493/2014).  

Nově se zaměřujeme na rychlou grafiku, testujeme zrychlení vydávání map k neočekávaným 

událostem. 

Audio 

Audiozpravodajství fungovalo s mírným nárůstem – 10.869 - zvukových záznamů ve 

srovnání  s 10.237 v roce předchozím.  

Obsahově beze změny, snažíme se nabídnout pestré zpravodajství z Prahy i krajů.  
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Video 

Produkce videozpravodajství byla loni rovněž vyšší – 1739 oproti 1657 v roce předchozím. Nárůst se 

týká především videozáznamů z vlastních zdrojů (pořízených zpravodaji a fotoreportéry ČTK), jichž 

bylo v roce 2015 952 oproti 838 v roce 2014. Při pořizování videí více využíváme mobilních telefonů – 

především kvůli rychlosti vydávání videozáznamů.  

Začali jsme rovněž testovat možnost pořizování živých videopřenosů z některých událostí, především 

v Praze.   

ČTK Online 

Redakce ČTK Online v roce 2015 se snažila o maximální redukci nákladů.  Byla ukončena spolupráce 

s externími dodavateli obsahu pro webové portály, tedy pro České, Finanční a Sportovní noviny, nejen 

kvůli nákladům, ale hlavně kvůli tomu, že cílem „novin“ je prezentace zpravodajství ČTK. 

V roce 2015 vrcholily práce na redesignu Českých novin, hlavního zpravodajského portálu ČTK. Byla 

vystavena veřejná beta verze. Nový web přinese čtenářům větší komfort, bude responzivní, tedy 

umožní číst zpravodajství pohodlně z různých zařízení a vzhled webu se automaticky přizpůsobí podle 

toho, zda si ho čtenář otevře na stolním počítači, laptopu, tabletu či třeba mobilním telefonu. Nově 

naleznou čtenáři obsah Finančních, Sportovních i Českých novin na jedné adrese.  

Hlavním smyslem změny ovšem je větší využití návštěvnosti zpravodajských portálů ČTK pro podporu 

prodeje zpravodajství. V rámci firemní webové strategie budou webové portály fungovat nejen jako 

ukázka multimediální agenturní žurnalistiky, ale zejména jako marketingový nástroj pro akvizici nových 

klientů.  

Web bude provázán s dalšími produkty ČTK. Uživatel bude mít možnost se přímo z webu Českých 

novin podívat do Fotobanky, Videobanky, na kurzy Akademie ČTK nebo využít PR servis. České 

noviny se také více zaměří na sociální sítě. V souvislosti s tím nahradí diskuse pod články komunikací 

po sociálních sítích, což je trend, v němž ČTK následuje zahraniční média i zpravodajské agentury, 

jako je například Bloomberg, Reuters, CNN a v poslední době také AFP. Na webu Českých novin 

bude ČTK i nadále publikovat zhruba 15 procent svého zpravodajského materiálu.  

ČTK On-line se v loňském roce také připravovala na čtyři velké sportovní události, které nás čekají 

letos. Pro Mistrovství světa v hokeji, Mistrovství Evropy ve fotbale, Letní olympijské hry a Světový 

pohár v hokeji připravujeme takzvané widgety, tedy interaktivní HTML grafické aplikace, které 

přinesou přehledná a atraktivní formou zpracovaná data o příslušné sportovní události. Jednali jsme 

se zahraničními partnery, zejména s agenturami PA, DPA a AFP ohledně dodávky strojově 

zpracovatelných dat, a také s potenciálními zákazníky v ČR a na Slovensku. 

V loňském roce se podařilo zastavit pokles výnosů z reklamy na internetových portálech ČTK. Ve 

srovnání s rokem 2014 loni objem reklamy publikované na Českých, Finančních a Sportovních 

novinách vzrostl o 1,2 procenta. Sílí však poptávka zadavatelů po nestandardních formátech, 

videoreklamě, výkonových formátech. O běžné CPT kampaně (cena za tisícovku oslovených čtenářů) 

již tolik zájem není. Zákazníci mají zájem o větší balíky impresí (zobrazení reklamního banneru) za co 

nejnižší CPT nebo o nestandardní formáty a Rich media (pokročilé formáty, interaktivní prvky v 

reklamě apod.) Připravuje se proto nasazení dalšího aukčního systému R2B, od kterého si ČTK On-

line slibuje zvýšení výnosů z reklamy – mimo jiné proto, že by se mohla nově objevit videoreklama. 
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Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů 

    2000     2007     2008   

     1-4 5 celkem    1-4 5 celkem    1-4 5 celkem 

domácí 40 409 7 874 48 283 51 341 20 328 71 669 51 928 16 360 68 288 

zahraniční 37 567 638 38 205 30 823 845 31 668 30 254 847 31 101 

ekonomické 51 692 4 549 56 241 41 368 5 556 46 924 41 303 4 709 46 012 

sportovní 27 121 686 27 807 40 648 1 895 42 543 40 204 1 906 42 110 

anglické 28 661 4 514 33 175 21 215 3 665 24 880 20 539 3 641 24 180 

profily     1 317     2 811     3 411 

dokumenty     86     113     205 

grafy     2 611     3 365     2 741 

video     0     1 382     2 266 

audio     793     13 093     16 207 

foto     
 

    95 155     105 915 

celkem 185 450 18 261 208 518 185 395 32 289 333 603 184 228 27 463 342 436 

 

    2010   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 51 229 10 380 61 609 815 9 028 9 843 

zahraniční 31 416 926 32 342 441 3 335 3 776 

ekonomické 40 594 3 875 44 469 772 13 287 14 059 

sportovní 49 497 1 742 51 239 908 5 092 6 000 

anglické 15 562 3 665 19 227 522 4 928 5 450 

profily     3 433 0 0 0 

dokumenty     387 0 0 0 

grafy     1 786 0 0 0 

video     3 407 0 0 0 

audio     9 288 0 0 0 

foto     118 740 0 0 0 

celkem 188 298 20 588 345 927 3 458 35 670 39 128 

       
    2013   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 45 836 4 771 50 607 949 9 098 10 047 

zahraniční 28 924 844 29 768 601 6 118 6 719 

ekonomické 30 906 3 074 33 980 696 9 791 10 487 

sportovní 48 134 1 727 49 861 830 4 343 5 173 

anglické 13 797 3 576 17 373 428 1 321 1 749 

profily     2 818 0 0 0 

dokumenty     140 0 0 0 

grafy     1 538 0 0 0 

video     1 826 0 0 0 

audio     8 993 0 0 0 

fotoreportáže 
  

8450 
   

foto     109 637 0 0 0 

celkem 167 597 13 992 306 541 3 504 30 671 34 175 
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    2014   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 43 640 4 551 48 191 819 7 602 8 421 

zahraniční 29 263 846 30 109 757 7 150 7 907 

ekonomické 28 927 2 942 31 869 600 8 751 9 351 

sportovní 49 438 1 669 51 107 899 4 245 5 144 

anglické 13 757 3 578 17 335 416 1 436 1 852 

profily - - 2 646 0 0 0 

dokumenty - - 143 0 0 0 

grafy - - 1 631 0 0 0 

video - - 1 657 0 0 0 

audio - - 10 276 0 0 0 

fotoreportáže   8 520    

celkem 165 025 13 586  203 484 3 491 29 184 32 675 

 

    2015   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 42 203 4 383 46 586 790 7 250 8 040 

zahraniční 28 205 925 30 915 667 6 842 7 509 

ekonomické 28 232 2 580 30 812 700 7 950 8 650 

sportovní 48 619 2 757 51 376 802 4 267 5 069 

anglické 13 857 2 551 16 408 410 1 591 2 001 

profily - - 2 366 0 0 0 

dokumenty - - 72 0 0 0 

grafy - - 1 690 0 0 0 

video - - 1 739 0 0 0 

audio - - 10 869 0 0 0 

fotoreportáže - - 7 794 0 0 0 

celkem 161 116 13 196 200 627 3 369 27 900 31 269 

 

Pozn: Od roku 2014 nepočítáme jednotlivé fotografie, ale fotoreportáže, které lépe vypovídají o 

činnosti fotozpravodajství. Součty proto nejsou přímo srovnatelné s předchozími roky, kdy bylo vždy 

zahrnuto cca 100.000 vydaných fotografií. 

Ve statistice také nejsou zprávy vydávané prostřednictvím služby Live, která byla v pokusném 

provozu. Během 28 z nich to bylo zhruba 3200 krátkých zpráv (headlinů). 
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FOTOBANKA ČTK 

Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. 

Pohybuje se v převážné míře na tzv. sekundárních trzích, které jsou svými požadavky a chováním 

odlišné od odběratelů zpravodajství.  

Jejím primárním úkolem je prodej licencí na použití fotografií a péče o databázi fotografií. 

Kromě produkce ČTK nabízí fotobanka klientům průběžně aktualizované fotografie cca 30 

zahraničních partnerských agentur.  

Fotobanka rovněž v posledních několika letech úspěšně expandovala i do oblastí služeb 

spojených s fotografiemi, jako je zakázkové fotografování, postprodukce, velkoplošné tisky, příprava 

fotografií pro výstavy, adjustace fotografií a další služby. 

V roce 2015 se tým fotobanky soustředil především na péči o stávající klientelu z mediální 

sféry a stabilizaci obchodních vztahů. Kromě tradiční produkce a nabídky se fotobanka opět podílela 

na celé řadě komerčních aktivit a projektů ve sféře nemediální, ať už se jednalo o fotografování na 

zakázku, výstavy, úpravy fotografií, velkoplošné tisky nebo rešeršní služby.  

Největší dva projekty, na nichž se fotobanka v roce 2015 podílela, byly výstavy dodávané na 

klíč pro Plzeňské rodinné fotoalbum probíhající jako jeden z fotografických projektů v Plzni, 

Evropském hlavním městě kultury. Součástí projektu bylo rovněž i vydání obrazové publikace shrnující 

obě výstavy. 

Pro Fotobanku ČTK zůstává kromě domácího trhu důležitý i trh zahraniční, kde fotografie ČTK 

nacházejí stále větší uplatnění. Díky spolupráci se zahraničními partnery se podařilo zvýšit tržby 

v meziročním srovnání o cca 10%.          

V roce 2015 byla provedena specialisty analýza uživatelského chování na webu Fotobanky 

ČTK. Závěry této analýzy společně s metrikou a optimalizací pomohou při definici, programování a 

nasazení nového uživatelského rozhraní v druhé polovině roku 2016. Pro další zlepšení relevance 

nalezených výsledků a zvýšení uživatelského komfortu nabídneme v nové verzi rovněž technologii 

Visual Search, která umožňuje nalezení fotografií na základě vizuální podobnosti, a nikoliv jen na 

základě metadat jako doposud.           

Tým fotobanky předložil v roce 2015 vedení ČTK průřezovou studii o stavu fotoarchivu ČTK, 

včetně návrhu řešení na zlepšení uchovávání fyzických nosičů. Opatření byla konzultována Ústavem 

dějin umění AV ČR, v.v.i. Díky těmto konzultacím a zahájení spolupráce se přímo v prostorách 

Fotoarchivu ČTK uskutečnila přednáška pro restaurátory fotografií účastnící se mezinárodního 

workshopu, který pořádal o prázdninách The Getty Conservation Institute (GCI) ve spolupráci 

s Akademií věd ČR. Výstupem workshopu budou mimo jiné i materiály obsahující variantní návrhy 

řešení, jakým způsobem je možné dosavadní péči o fotoarchiv zlepšit.  

Koncem roku 2015 odstartoval rovněž projekt digitalizace popisových knih, kde jsou obsažené 

veškeré, jedinečné a úplné textové informace o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve 

fotoarchivu. V těchto knihách jsou strojově či ručně psané texty (popisy) k fotografiím, které editorky 

digitalizace dopisují ke každé fotografii naskenované z negativu a vložené do databáze. Fotoarchiv tak 

popisuje zhruba 400 knih, které se postupně digitalizují. V budoucnu zvážíme, zda bude finančně 

únosné pustit se i do nadstavbové vrstvy umožňující fulltextové vyhledávání v digitalizovaných 

popisových knihách, případně i spustit převod všech fulltextových dat do databázové podoby. 

Intenzivní digitalizace vlastních v minulosti stála v průměru téměř tři miliony korun ročně, 

přímé výnosy z ní byly v řádu desetitisíců ročně. Proto agentura už několik let digitalizuje fotografie 

pouze na zakázku klientů. 
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AKADEMIE ČTK 

Výnosy Akademie v roce 2015 dosáhly částky 1 153 556 Kč bez DPH, což je zhruba o 100 000 Kč víc 

než v roce 2014 a o necelých 200 000 Kč víc než v roce 2013. 

Nejvýnosnějším kurzem byl mediální trénink Člověk před mikrofonem a kamerou určený především 

pro manažery a veřejnou správu, dále to byl kurz Základů žurnalistiky a třetí skončila Čeština 

v úředním styku. 

V první polovině roku jsme zahájili kurz Umění interview s Pavlínou Kvapilovou, ve druhém pololetí 

kurz Kreativní fotografie s Romanem Vondroušem a kurzy Souboj s titulkem: Jak nezabít zprávu  a 

Mediální propagace kulturní akcí. 

Akademie samozřejmě pořádala i školení pro zaměstnance: kurz o sociálních sítích LinkedIn a Twitter, 

Základy fotožurnalistiky, Psaní pro web, Praktická cvičení z češtiny.  

Ve spolupráci s agenturou CIRCLE Education Akademie získala od ministerstva vnitra akreditaci 

kurzů Jak psát tiskovou zprávu a Člověk před mikrofonem a kamerou. Pro Úřad vlády uspořádala tři 

kurzy – češtinu, mediální trénink a psaní tiskové zprávy. 

PROTEXT 

Služba PROTEXT je určena firmám i jednotlivcům, kteří mají zájem zveřejnit tisková sdělení v plném 

znění a šířit je k odběratelům zpravodajství ČTK (média, ekonomická sféra, státní sféra). Zprávy jsou 

současně zobrazovány na webových stránkách www.protext.cz a v aplikaci ČTK pro mobilní zařízení. 

V roce 2015 bylo tímto servisem zveřejněno 1386 zpráv klientů. 

Důležitou součástí příjmů je pokračující spolupráce se zahraničními agenturami – APA-OTS 

(Rakousko), PR News Wire (Velká Británie), Business Wire (USA). Tyto agentury zprostředkovávají 

obchod se zahraničními klienty, jejichž tiskové zprávy jsou překládány do českého jazyka a 

distribuovány v rámci České republiky. Tato spolupráce zároveň umožnuje zveřejňování tiskových 

zpráv českých klientů na zahraničních trzích. Příjmy z distribuce zahraničních zpráv činí 50% 

celkových tržeb služby Protext.  
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OBCHODNÍ ÚSEK 

Činnost Obchodního úseku v roce 2015 byla kromě běžné obchodní agendy ovlivněna následujícími 

úkoly: 

• Uvést na trh novou Infobanku ČTK 

• Uvést na trh nový produkt ČTK Live 

• Posílit aktivitu při ochraně vlastního obsahu ČTK 

 

V roce 2015 si OÚ udržel všechny klíčové zákazníky a podařilo se mu zachovat dosaženou cenovou 

hladinu. A to i přes to, že přetrvával mimořádně silný tlak na ceny ať ze strany mediálních klientů, tak i 

firem a státních a veřejných institucí. Obrana proti tomu odčerpala OÚ značnou kapacitu.  

Obchodníci byli vybaveni přesvědčivými argumenty o kvalitě zpravodajství ČTK, zejména z pohledu 

jeho objektivity, nezávislosti a komplexnosti, a řídili se pravidlem, že pokud zákazník trvá na cenových 

škrtech, musí se škrtat i v rozsahu dodávek. Klienty, včetně státních a veřejných úřadů, odpovědně 

informovali o tom, že zpravodajství ČTK může prodávat jen ČTK sama (s výjimkou pověřených 

distributorů), a nikoli různé subjekty, které systematicky sbírají zveřejněné zpravodajství po internetu a 

pak je prodávají nebo na něm jinak vydělávají, ačkoli s jeho tvorbou nemají žádné náklady.  

Snad v důsledku ekonomického oživení se začaly objevovat nové projekty, zejména internetové, které 

poptávají různé zpravodajské výseče. Zkušenost ale říká, že na podobné projekty se nelze spoléhat 

jako na motor růstu výnosů. 

Činnost Obchodního úseku byla po celé jaro a léto 2015 silně ovlivněna uváděním nové Infobanky. 

Nebyl to ovšem neproduktivní čas; tuto příležitost využil OÚ k aktivní a cílevědomé péči o zákazníky; 

významným cílem OÚ v souvislosti s novou Infobankou bylo upevnění pouta klientů k produkci ČTK. 

OÚ věří, že své ovoce toto úsilí přinese v příštích letech. Ve spolupráci s ÚIT a ÚZ se uskutečnilo 

zhruba 20 velkých prezentací, další desítky jich absolvovali obchodníci OÚ sami. Cílem bylo pečlivě 

předvést veškeré výhody nového prostředí Infobanky. Z osobních jednání zároveň obchodníci 

přinášeli poznatky, které pak posloužily jako zpětná vazba při dalších pracích na nové Infobance. Tato 

metoda se osvědčila a lze ji označit za úspěšnou. Sluší se na tomto místě zdůraznit, že podmínkami 

tohoto úspěchu jsou nesporná technická vyspělost nové Infobanky a kvalita jejího obsahu. 

Jako v předcházejících letech byly i v roce 2015 z obchodního hlediska velmi přínosné návštěvy 

redakčních manažerů u velkých klientů, často spojené s prezentací nové Infobanky. Kromě zásadních 

redakčních poznatků díky nim získává ČTK důležité informace o spokojenosti odběratelů s produkcí 

ČTK.  

Mezi novými produkty uváděnými na český a slovenský trh byl v roce 2015 na prvním místě ČTK Live, 

jehož obchodní model a akviziční strategie se dokončila v závěru roku po několikaměsíčním 

zkušebním provozu a marketingovém průzkumu, kdy byla služba poskytována zdarma. Jako placená 

služba byl ČTK Live uveden na trh od 1. 1. 2016. Při jeho akvizici podobně jako v případě nové 

Infobanky pokračovala těsná součinnost obchodníků s kolegy z ÚZ a ÚIT a osobní prezentace této 

novinky skupině zástupců potenciálních odběratelů. 

Na poli ochrany obsahu ČTK se OÚ soustředil především na osvětu mezi zákazníky a odbornou i širší 

veřejností, mj. studenty vysokých škol.  Hlavním sdělením bylo, že obsah, který zákazníci od ČTK 

zakoupí a pak volně vystaví na internetu, nebo ho ČTK sama volně vystaví na svých stránkách, je k 

osobnímu využití jednotlivce zcela zdarma. Ale pokud by na něm chtěl jednotlivec nebo podnikatelský 

subjekt vydělávat, dostane se podle názoru ČTK do rozporu nejen s dobrými mravy, ale velmi 

pravděpodobně i se zákony. Při ochraně obsahu na domácím trhu spolupracovala ČTK i nadále s 

profesními organizacemi, zejména Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) a s Unií vydavatelů.  
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Nejdůležitějším a největším projektem roku 2015 bylo pro ÚIT dokončení nové aplikace Infobanky 

ČTK a její nasazení do provozu. 

Produkční systémy 

Redakční systém je základním systémem využívaným pro tvorbu agenturních produktů. Systém byl i v 

roce 2015 průběžně vyvíjen a upravován, mimo jiné byl rozšířen o nástroj sledující změny vybraných 

webových stránek a o nové typy agenturních vstupů. V závěru roku byly v souvislosti s přípravou 

reformy zpravodajských formátů a v návaznosti na předchozí zpracované studie zahájeny práce na 

analýze požadavků pro novou verzi redakčního systému. 

Možnosti tvorby agenturního zpravodajství byly zásadně rozšířeny nasazením systému pro online 

přenosy. Jako technické řešení pro tento druh zpravodajství byl použit původní systém australské 

agentury AAP, který byl vlastními silami upraven pro potřeby ČTK a jejích klientů, částečně integrován 

se stávajícím hlavním redakčním systémem a po celý rok dále průběžně vyvíjen a testován. 

Předpokládáme i další rozvoj systému a jeho obohacování o další funkce. 

Nový systém umožňuje přizpůsobit vzhled generovaných fragmentů kódu HTML potřebám webových 

stránek jejich odběratelů a fragmenty přímo vkládat do stránek. Slouží tak i jako nástroj pro distribuci 

nového produktu.  

Databázové a distribuční systémy 

Na začátku roku byla dokončena migrace odběratelů zpravodajských výběrů na novou platformu 

založenou na softwaru nové Infobanky. Současně probíhaly závěrečné práce na vývoji nového 

uživatelského rozhraní Infobanky a jeho testování. Nová verze byla postupně nasazována nejprve pro 

interní uživatele a pak od května i pro zákazníky, přičemž vedoucí vývojového týmu ÚIT se intenzívně 

podílel i na přípravě informačních materiálů pro uživatele a na následných školeních u většiny 

rozhodujících klientů Infobanky. To se vedle kvality připravené aplikace projevilo na jejím kladném 

přijetí. 

V návaznosti na nasazení nové Infobanky byly na její platformu převedeny i další varianty distribuce, 

zejména systém NewsSelect a dávkové přenosy pro smluvní distributory. I když nepřipravenost 

některých z nich vedla k potřebě udržet starý systém v chodu až hluboko do roku 2016, bylo nasazení 

nové platformy, nového uživatelského rozhraní Infobanky a přizpůsobení souvisejících aplikací 

těžištěm práce úseku po většinu roku. V prosinci byly zahájeny práce na zcela novém řešení 

dokumentačních databází založeném rovněž na nové platformě a obsahově propojujícím část 

zpravodajských fondů, data získaná z databáze výročí a další informace obsažené v Infobance. 

V menším rozsahu probíhal vývoj i v případě dalších distribučních systémů – Fotobanky a Videobanky 

a serveru IRISng. V některých případech se tak podařilo zajistit zpřístupnění přijímacích serverů a 

mohli jsme nasadit řešení pro automatické zálohování satelitní distribuce, což je projekt, ve kterém 

budeme pokračovat. 

Foto a multimédia 

Pro rychlou distribuci fotografií z terénu jsme připravili technické řešení, které umožní automaticky 

přiřadit metadata k fotografiím a směrovat přijaté fotografie přímo na výstupy pro klienty. 

K nasazení do redakční praxe jsou připraveny nově připravené úpravy redakčního systému, které 

umožní převedení tvorby videa na standardní způsob používaný pro ostatní multimediální formáty. 
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Výsledkem bude zlepšení plánovacích procesů, zapojení další části redakce do produkce videa a jeho 

technické provázání s ostatními mediálními typy. 

Přichystány byly rovněž změny v dodávání produkce infografiky, která bude od roku 2016 klientům 

nabízena v nových formátech a s modifikovaným obsahem uzpůsobeným přednostně pro využití na 

webu. 

Na konci roku byly analýzou zahájeny práce na upgradu uživatelského rozhraní Fotobanky, který je 

plánován na rok 2016. 

Infrastruktura  

Po problémech s monitorovacím nástrojem, které jsme řešili již v průběhu roku 2014 a které 

neodstranil ani jeho upgrade, jsme do provozu nasadili nový systém pro sledování stavu IT 

infrastruktury. Později jsme rovněž obměnili některé ze systémů používaných v oblasti bezpečnosti IT 

a na části serverů jsme nahradili zastaralé operační systémy a hypervizory. 

Ve druhé polovině roku jsme zahájili práce na změnách, které jsou částečně vynuceny ukončením 

podpory části stávajících úložných systémů. Tyto změny přinesou znatelné navýšení úložných kapacit, 

což by mělo znamenat přínos zejména pro fotobanku. Druhým cílem, který sledujeme, je zvýšení 

dostupnosti zajišťovaných IT služeb, a zajištění agentury proti rizikům v případě nedostupnosti 

primárního datového centra. Současně by tyto práce měly znamenat snížení nároků na průběžné 

centrální zálohování dat a do budoucna i možnost přenést provoz zákaznických systémů do jiného 

datového centra. 

Významně byla navýšena rychlost hlavního internetového připojení a v části regionálních redakcí s 

vyššími nároky na datové přenosy jsme ztrojnásobili kapacitu jejich připojení. Inovovány byly i některé 

další systémy interně využívané pro podporu podnikových procesů. 

ZAHRANIČNÍ ČINNOST ČTK A OCENĚNÍ 

Fotobanka ČTK byla opět partnerem a agenturou oficiálně fotograficky zaštiťující konferenci CEPIC, 
která je každoročním nejvýznamnějším setkáním fotobank v oblasti obchodu s fotografiemi. CEPIC je 
organizací sdružující více než tisíc fotobank a obrazových agentur z celého světa. 
 
Fotograf ČTK Roman Vondrouš získal za rok 2015 první cenu v kategorii Každodenní život v soutěži 
Czech Press Photo. Michal Kamaryt získal třetí cenu v kategorii Umění a zábava.  
 
ČTK nadále aktivně působila ve dvou mezinárodních sdruženích agentur, jejichž je členem: Evropské 
aliance tiskových agentur (EANA), která sdružuje asi 30 evropských tiskových agentur, a MINDS 
International, sítě více než 20 agentur z celého světa, které spolupracují zejména při rozvoji nových 
digitálních projektů, při vývoji a hodnocení nových aplikací a služeb.  
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II. Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře 
 

SHRNUTÍ 

V roce 2015 ČTK dosáhla ČTK zisku 5,6 mil. Kč, což bylo o 2,5 mil. Kč lepší než v roce minulém. 

Potvrdila třetí rok po sobě správnost vedením nastaveného ekonomického kurzu spočívajícího ve 

stabilizaci a v budoucnu v očekávaném růstu příjmů a rušení či omezení hospodářsky neefektivních 

činností.  

Rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2014 

předpokládal pokles výnosů o 1,2 % a snížení nákladů o 1,2 %. Počítal také s tím, že počet 

zaměstnanců bude stagnovat s mírnou tendencí k poklesu. 

Ve skutečnosti skončilo v roce 2015 celkové hospodaření, tedy hospodářský výsledek za celou ČTK,  

ziskem 5 622 tis. Kč. Rok před tím byl zisk 3 149 tis. Kč. Rozpočet pro rok 2015 počítal s minimálním 

ziskem 112 tis. Kč.  

Klíčem k úspěšnému roku byl vývoj v hlavních činnostech1, kde se podařilo střednědobě stabilizovat 

úroveň výnosů i nákladů (viz Graf 1).  Jejich zisk dosáhl výše 10 133 tis. Kč a překonal rozpočet  

o 5,4 mil. Kč. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 6 769 tis. Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo  

7 885 tis. Kč. 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

Stejně jako v roce 2014 pokračovala ČTK v některých modernizačních krocích pozdržených v letech 

prudké hospodářské krize.  

Po kompletní obnově počítačového vybavení redaktorů a dalších zaměstnanců to loni byla kompletní 

výměna stoupaček v hlavní budově - první, která zde byla provedena od roku 1925. Bylo dokončeno 

„přezbrojení“ fotoreportérů ČTK na nový typ digitální zrcadlovky se zařízením umožňujícím okamžité 

odesílání fotek z místa. 

  

                                                      
1 Hlavní činnosti zahrnují výnosová střediska, tj. zpravodajství, databanka multimédií, Protext, ČTK 
Online, Akademie, a režijní střediska, tj.  úsek generálního ředitele, úsek informačních technologií, 
obchodní úsek a ekonomický úsek. 

tis. Kč
Skut. 

2015

Skut. 

2014

Rozp. 

2015

rozdíl k 

min. roku

rozdíl k 

rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 5 622 3 149 112 2 473 5 510

Hospodářský výsledek před zdaněním 6 209 3 741 112 2 468 6 097

Provozní hospodářský výsledek 6 769 3 819 -1 116 2 950 7 885

Hospodářský výsledek hlavních činností 10 133 8 572 4 705 1 561 5 428
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Vývoj nákladů a výnosů hlavních činností od roku 2011 popsaný v následujícím grafu ukazuje, že od 

roku 2012 jsou trendy nákladů a výnosů vyrovnané. 

 

Graf 1- Vývoj nákladů a výnosů hlavních činností od r. 2011 (mil. Kč) 

 

 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 

finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 5,46. Agentura nemá žádné bankovní 

půjčky. 

Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2015 v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové ocenění 

AAA Czech Stability Award udělené společností Bisnode. 
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MAJETEK 

Rozvaha 

Aktiva 

Bilanční suma se meziročně snížila o 663 tis. Kč. Snížení bylo způsobeno kombinací snížení 

dlouhodobého majetku o 2 mil. Kč a zvýšení oběžných aktiv o 1,1 mil. Kč. Ostatní aktiva  

se na změně bilanční sumy podílela částkou mínus 259 tis. Kč. 

Snížení dlouhodobého majetku je výsledkem snížení samostatných movitých věcí důsledkem 

kombinace odpisů a investic. Hodnota budov stagnovala, protože proti snížení prostřednictvím odpisů 

působila výměna stoupaček v hodnotě 5,8 mil. Kč.  

V oběžných aktivech se zvýšily o 2,4 mil Kč pohledávky a finanční majetek se o 1,3 mil. Kč snížil. 

Pasiva 

V pasivech se snížení bilanční sumy projevilo poklesem vlastního kapitálu o 1,1 mil. Kč kombinací 

čerpání z fondů (komentované v části Fondy ze zisku a ve výkazu změn vlastního kapitálu v Příloze 

k účetní závěrce) a dosaženého zisku. 

Cizí zdroje v součtu stagnovaly. O 754 tis. Kč se snížily rezervy, o 618 tis. Kč se naopak zvýšily 

dlouhodobé závazky a o 19 tis. Kč závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla o 525 tis. Kč. Podíl 

cizích zdrojů zůstal pod 10 % a dosáhl úrovně 9,5 %. 
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Tabulka 2 - Hlavní položky rozvahy 

 

  

k 31.12.; v tis. Kč 2015 2014 2013 Podíl v % Rozdíl 15-14

Aktiva celkem 471 781 472 444 476 145 100,00% -663

Dlouhodobý majetek 312 479 314 496 328 277 66,23% -2 017

z toho dlouhodobý nehm. majetek 885 1 056 873 0,19% -171

dlouhodobý hmotný majetek 303 637 305 460 312 286 64,36% -1 823

z toho pozemky 38 263 38 263 38 263 8,11% 0

budovy, stavby 257 442 257 313 264 040 54,57% 129

sam. mov. věci 7 871 9 864 9 929 1,67% -1 993

jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0

nedok. dlouh. maj. 41 0 34 0,01% 41

dlouhodobý finanční majetek 7 957 7 980 15 118 1,69% -23

Oběžná aktiva 156 599 155 504 145 095 33,19% 1 095

z toho zásoby 0 0 0 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 29 706 27 286 32 356 6,30% 2 420

finanční majetek 126 893 128 218 112 739 26,90% -1 325

Ostatní aktiva 2 703 2 444 2 773 0,57% 259

Pasiva celkem 471 781 472 444 476 145 100,00% -663

Vlastní kapitál 422 654 423 725 427 889 89,59% -1 071

Cizí zdroje 45 012 45 129 44 948 9,54% -117

z toho rezervy 2 487 3 241 2 450 0,53% -754

dlouhodobé závazky 19 285 18 667 17 931 4,09% 618

krátkodobé závazky 23 240 23 221 24 567 4,93% 19

bankovní úvěry 0 0 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 4 115 3 590 3 308 0,87% 525
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FINANČNÍ MAJETEK 

Vývoj finančního majetku 

byl v průběhu roku stabilní. Výkyvy v rámci jednotlivých měsíců jsou výsledkem působení 

jednorázových výdajů (mzdy) a průběžných příjmů.  

Graf 2 - Vývoj finančního majetku v průběhu roku 2015 

 

 

Cenné papíry v rámci asset managementu 

ČTK má část volných prostředků umístěnou do dlužných cenných papírů. Toto portfolio spravuje 

ČSOB asset management. 

V roce 2015 se hodnota portfolia snížila o 10 630 tis. Kč (o 0,2 %). V období od roku 2008 byla 

průměrná výkonnost portfolia 2,20 % p. a. 

V průběhu roku 2015 pokračoval v tomto druhu investování proces snížení expozice, zahájený v roce 

2012. Do hotovosti jsme převedli 7,5 mil. Kč. Hodnota portfolia k 31. 12. 2015 tak činila 8 013 tis. Kč. 

Skládá se z dluhopisů ČR a fondů. 
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Fondy ze zisku 

Vzhledem ke svému statutu ČTK rozděluje zisk tak, že část rozděluje do fondů a část ponechává 

v nerozděleném zisku minulých let jako rezervu na ztrátová léta. Zůstatek nerozděleného zisku  

k 31. 12. 2015 činil 44 093 tis. Kč. Tuto výši považujeme za dostatečnou. 

Fondy ze zisku mají dvojí zaměření – sociální a „strategické“. V sociální části je sociální fond 

(používaný na stravenky), fond sociálního pojištění a fond penzijního připojištění. Čerpání těchto 

fondů je komentováno v části Sociální program. 

Ve  „strategických“ fondech, které slouží dlouhodobým strategickým záměrům agentury, je fond 

rozvoje, vzdělávání, propagace a digitalizace. V roce 2015 bylo z těchto fondů čerpáno nejvíce 

z fondu rozvoje – 1,4 mil. Kč. 

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

  

počáteční 

zůstatek
zvýšení snížení

konečný 

zůstatek

 sociální fond 1 014 1 600 2 518 96

 fond soc.pojištění 481 0 230 251

 fond vzdělávání 1 802 0 430 1 372

 fond rozvoje 8 101 0 1 359 6 742

 fond penzijního připojištění 761 1 550 2 159 152

 fond propagace 0 0 0 0

 fond digitalizace 0 0 0 0

Fondy ze zisku celkem 12 159 3 150 6 696 8 613

v tis. Kč

2015
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2015 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce snížil o osm zaměstnanců. 

Tabulka 4- Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

 

pozn od 1. 10. 2015 bylo středisko ČTK Online zahrnuto do úseku zpravodajství. 

Dalším pohledem na počet zaměstnanců je vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, 

který bere v úvahu nástupy a výstupy v průběhu měsíce a zkrácené pracovní úvazky: 

Graf 3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od ledna 2014 

 

  

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

zpravodajství 176 176 176 175 174 175 175 175 175 180 179 177

databanka multimédií 12 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12

ČTK Online 10 10 10 10 10 10 10 9 6 0 0 0

obchodní úsek 11 11 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10

úsek informačních technologií 24 24 24 24 24 24 24 25 26 26 26 27

řízení a správa 18 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15

provoz 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9

ostatní 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3

Celkem 261 259 260 258 257 258 257 257 255 256 255 253
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Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2013 

 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2015 dosáhl hodnoty 44,82 a meziročně se zvýšil  

o 0,72 roku. Průměrná doba zaměstnání se zvýšila 0,38 roku na 14,64. Ukazatel fluktuace se zvýšil  

na 8,94 %. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se mírně zvýšil na úkor 

ostatních dvou kategorií a činil 60 %. Podíl redaktorů na celkovém stavu zůstává na zhruba 70 %. 

 

MZDY 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 1,5 %, což při meziroční míře inflace 0,3 % znamenalo zvýšení 

reálné mzdy o 1,2 %. Přidaná hodnota vzrostla o 0,3 %, což při poklesu průměrného přepočteného 

počtu zaměstnanců o 1,8 % vedlo k růstu produktivity z přidané hodnoty o 2,1 %. Objem vyplacených 

mezd poklesl o 0,4 %. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

 

  

rok jednotka 2015 2014 2013

evidenční počet k 31.12. počet 252 262 266

ukazatel f luktuace v % % 8,94 8,83 7,13

průměrný věk roky 44,82 44,10 43,32

průměrná doba zaměstnání roky 14,64 14,26 13,80

% bez maturity % 5,15 6,00 5,69

% středoškoláků % 34,93 35,90 34,88

% vysokoškoláků % 59,93 58,00 59,43

% redaktorů % 70,38 69,80 69,90

Ukazatel jednotka 2015 2014 2013
% 

2015/2014

Objem vyplacených mezd tis. Kč 119 480 119 958 120 092 99,60%

z toho ve zpravodajství tis. Kč 86 140 86 543 87 689 99,53%

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 249 254 261 98,17%

z toho ve zpravodajství jedn. 170 173 179 98,19%

Průměrný výdělek Kč/měsíc 39 966 39 390 38 348 101,46%

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 42 235 41 666 40 910 101,37%

Přidaná hodnota tis.Kč 186 917 186 414 189 505 100,27%

Produktivita z přidané hodnoty tis.Kč/rok 750,28 734,55 726,16 102,14%

Roční průměrný výdělek tis.Kč/rok 479,59 472,68 460,18 101,46%
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Nominální a reálná mzda 

 

Průměrná mzda se v roce 2015 zvýšila nominálně o 1,46 % a reálně o 1,16 %. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

 

 

SOCIÁLNÍ PROGRAM 

Na sociální program ČTK v  roce 2015 vynaložila 4,9 mil. Kč, což bylo o 57 tis. Kč méně než v roce 

2014. Způsobil to nižší počet zaměstnanců. 

Největší podíl na čerpání (51%) má stravné. ČTK přispívá na stravu 45,- Kč za odpracovanou směnu. 

Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % 

z výdělku. Podíl na sociálním programu v roce 2015 byl 44 %. 

Zbylých 5 % čerpání připadá na fond sociálního pojištění, který zmírňuje následky snížení příjmu 

zaměstnanců z důvodu nemoci tím, že podle stanovených kritérií doplňuje dávky z nemocenského 

pojištění.  

 

Tabulka 8 - Čerpání sociálního programu 

 

  

Kč prům. mzda 

2015

prům. mzda 

2014

prům. mzda 

2013

změna 

nom. 

mzdy

inflace změna reál. 

mzdy

ČR 26 467 25 607 25 078 3,36% 0,30% 3,05%

ČTK 39 966 39 390 38 348 1,46% 0,30% 1,16%

poměr ČTK/ČR 1,51 1,54 1,53 0,44

tis. Kč 2015 2014 2013

stravné - soc. fond 2518 2604 2679

fond soc. pojištění 230 170 351

penz. připojištění -fond 2159 2190 2202

celkem 4 907 4 964 5 232
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HOSPODAŘENÍ 

Výkaz zisku a ztráty 

Plné znění výkazu zisku a ztráty je uvedeno v Příloze k účetní závěrce. Následující tabulka popisuje 

pouze vybrané položky. Největším zjednodušením proti plnému výkazu je sdružení ostatních 

provozních výnosů a ostatních provozních nákladů, které zahrnují tržby z prodeje majetku, jeho 

zůstatkovou cenu, daně a poplatky, změnu stavu rezerv a opravných položek a ostatní provozní 

výnosy a náklady. 

Tabulka 9 - Vybrané položky výkazu zisku a ztráty - srovnání s rozpočtem a minulým rokem 

 

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 5 622 tis. Kč. Z toho byl 

provozní hospodářský výsledek + 6,8 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek mínus 560 tis. Kč  

a odložená daň z příjmů mínus 587 tis. Kč. 

Výkony meziročně poklesly o 5,1 mil. Kč a výkonová spotřeba o 5,6 mil. Kč. To vedlo k růstu přidané 

hodnoty o 504 tis. Kč. Snížení osobních nákladů o 377 tis. Kč bylo doprovázeno růstem odpisů  

o 726 tis. Kč. Spolu se snížením ostatních provozních výnosů  o 2 765 tis. Kč to znamenalo zlepšení 

provozního HV o 2 950 tis. Kč. 

Ve srovnání s rozpočtem byly výkony lepší o 901 tis. Kč a ve výkonové spotřebě ČTK 2,8 mil. Kč proti 

rozpočtu ušetřila, což vedlo ke zlepšení přidané hodnoty proti předpokladům o 3,7 mil. Kč. Provozní 

hospodářský výsledek byl proti rozpočtu zlepšen o 7,9 mil. Kč. Proti rozpočtu se zhoršil finanční 

hospodářský výsledek, což bylo způsobeno nižší než předpokládanou výkonností cenných papírů. 

  

tis. Kč Skut. 2015 Skut. 2014
Rozp. 

2015

   rozdíl   

S-S

rozdíl      

S-R

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

Náklady na prodej zboží 0 0 0 0 0

Obchodní marže 0 0 0 0 0

Výkony 249 510 254 580 248 609 -5 070 901

Tržby za prodej výr. a služeb 249 510 254 580 248 609 -5 070 901

změnu stavu zásob 0 0 0 0 0

Výkonová spotřeba 62 593 68 167 65 412 -5 574 -2 819

Spotřeba materiálu a energie 10 989 11 041 10 849 -52 140

Služby 51 604 57 126 54 563 -5 522 -2 959

Přidaná hodnota 186 917 186 413 183 197 504 3 720

Osobní náklady 166 991 167 368 169 435 -377 -2 444

Odpisy 13 222 12 496 11 602 726 1 620

Ostatní provozní výnosy 732 702 324 30 408

Ostatní provozní náklady 667 3 432 3 600 -2 765 -2 933

Provozní HV 6 769 3 819 -1 116 2 950 7 885

Finanční výnosy 806 2 285 4 872 -1 479 -4 066

Finanční náklady 1 366 2 362 3 644 -996 -2 278

Finanční HV -560 -77 1 228 -483 -1 788

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

daň z příjmů (splatná+odložená) 587 593 0 -6 587

HV po zdanění 5 622 3 149 112 2 473 5 510

HV před zdaněním 6 209 3 742 112 2 467 6 097
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VÝNOSY A NÁKLADY PODLE DRUHŮ 

Výnosy 

Tržby 

Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 249,5 mil. Kč a meziročně se tak snížily  

o 5,1 mil. Kč. Tento výsledek byl ovšem o 0,9 mil. Kč lepší, než předpokládal rozpočet. V hlavních 

činnostech dosáhly tržby hodnoty 238,1 mil. Kč, což znamenalo meziroční pokles 1,8 mil. Kč.  

Proti rozpočtu se zde zlepšily o 1,4 mil. Kč.  

Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 184 mil. Kč  

a meziročně poklesly o 4 mil. Kč.  Rozpočet počítal s poklesem na 185,5 mil. Kč a chybělo tedy na něj 

1,5 mil. Kč. 

Tržby za techniku meziročně vzrostly o 1,7 % na 6,3 mil. Kč. Rozpočet překročily o stejnou částku. 

Tržby za reklamu se meziročně snížily o 300 tis. Kč na 3,8 mil. Kč. Rozpočet předpokládal jejich 

úroveň 3 mil. Kč a byl tak o 25 % překročen. 

Tržby za ostatní služby meziročně stagnovaly a udržely tak úroveň 26,9 mil. Kč. Rozpočet předstihly 

o 2,6 mil. Kč. Tvoří je hlavně tržby databanky multimédií (fotobanky),  Protextu a Akademie. 

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2015 podílely na celkových výsledcích minimálně. Tradičně je tvoří 

hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 1,4 mil. Kč. 

 

 

Náklady 

Osobní náklady 

Osobní náklady jsou logicky největším druhem nákladů. V roce 2015 představoval jejich objem 72 % 

relevantních celkových nákladů. 

Meziročně poklesly o 377 tis. Kč, což bylo 0,2 %;  proti rozpočtu jsme zde ušetřili 2,4 mil. Kč (1,4 %). 

Zdrojem snížení osobních nákladů bylo snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců  

o 1,8 %. 
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Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2014 poklesly za 

celou ČTK o 5,5 mil. Kč, proti rozpočtu uspořily 3 mil. Kč. Pokles se však realizoval z 60 % v oblasti 

zúčtovacích středisek jako reakce na snížení objemu vzájemných plnění. V hlavních činnostech se 

objem nakupovaných služeb snížil o 2,6 mil. Kč a proti rozpočtu byl nižší o 2,2 mil. Kč.. Zvýšily se 

položky software, cestovné a datové služby, největší absolutní poklesy byly zaznamenány v opravách 

a fotoslužbách. 

ČTK nadále jako jedna z mála agentur této velikosti nakupuje zpravodajství všech „velkých“ agentur, 

kam se počítají agentury světové (Reuters, AP, AFP) a klíčové agentury regionální, jako dpa a TASS. 

V evropském kontextu je standardní pro národní agentury kupovat jen textový servis Reuters  

a fotoservis EPA.  

Tabulka 10 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

 

Odpisy 

Odpisy ve srovnání s minulým rokem vzrostly o 725 tis. Kč a dosáhly úrovně 13,2 mil. Kč. Rozpočet 

odpisů byl překročen o 1,6 mil. Kč. Část překročení (necelých 700 tis. Kč) byla ovšem  vyrovnána 

čerpáním rezervy na hardware. 

 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie stagnovala na úrovni 11 mil. Kč, rozpočet překročila o 140 tis. Kč.  

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (0,9 mil. Kč) a odložená daň z příjmů (586 tis. Kč). 

  

 Kč Skut. 2015 Skut. 2014 R 2015
změna k 

2014

změna k 

rozp.

Opravy a udržování 3 560 615 4 938 058 6 108 980 -27,9% -41,7%

Cestovné 5 392 121 5 006 631 5 215 100 7,7% 3,4%

Reprezentace 623 829 561 872 445 496 11,0% 40,0%

telefony 1 949 442 2 241 236 2 380 708 -13,0% -18,1%

datové služby 2 297 006 2 181 707 2 164 736 5,3% 6,1%

nákup agentur 10 965 021 11 298 347 11 107 997 -3,0% -1,3%

inzerce, reklama 180 998 484 259 211 400 -62,6% -14,4%

softw are 1 259 179 800 818 1 208 225 57,2% 4,2%

nájemné  (bez leas) 1 299 182 1 579 805 1 340 699 -17,8% -3,1%

Ostraha 1 397 940 1 528 158 1 499 600 -8,5% -6,8%

úklid 741 624 839 493 857 040 -11,7% -13,5%

fotoslužby 1 003 387 1 668 389 900 000 -39,9% 11,5%

audit a právní služby 1 589 441 1 510 405 1 490 500 5,2% 6,6%

elektronický archiv 272 400 272 400 283 404 0,0% -3,9%

dosud neuvedené 7 042 157 7 213 531 6 604 940 -2,4% 6,6%

Celkem služby 39 574 342 42 125 109 41 818 825 -6,1% -5,4%
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VÝNOSY A NÁKLADY PODLE STŘEDISEK A ČINNOSTÍ 

Tabulka 11 - Podíl jednotlivých středisek a činností na nákladech a výnosech 

 

Pozn. Výnosy v tabulce obsahují všechny výnosy třídy 6, na rozdíl od podobné tabulky v Příloze k účetní závěrce, která 

popisuje výnosy z běžné činnosti. 

Zpravodajství vytvořilo krycí příspěvek (rozdíl mezi přímými výnosy a náklady bez započtení režií)  

ve výši 32,3 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 59 % a na výnosech z 70 %. Náklady  

na krajské redakce dosáhly výše 32,6 mil. Kč. Nejvíce čerpaly odbočky Brno (4,4 mil. Kč), Hradec 

Králové (2,2 mil. Kč), Olomouc (2,2 mil. Kč) a Ústí (2,1 mil. Kč).   

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2015 částky 4,6 mil. Kč, z toho nejvíce čerpaly 

odbočky Brusel (2,0 mil. Kč) a Berlín (1,5 mil. Kč).  

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 10,8 mil. Kč a přímé výnosy 17,9 mil. Kč.  

To představovalo 4,4 % nákladů a 7,2 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 7,1 mil. Kč. 

Středisko ČTK Online snížilo přímé náklady na 5,7 mil. Kč a přímé výnosy na 4,3 mil. Kč. Nadále 

trpělo špatnou situací v oblasti reklamy. Středisko ovšem zabezpečuje pro agenturu celou řadu 

klíčových aktivit, které se v jeho hospodaření přímo nepromítají. Od října 2015 bylo středisko ČOL 

zahrnuto do úseku zpravodajství. Středisko Protext zlepšilo svůj krycí příspěvek na 1,8 mil. Kč při  

1,3 mil. Kč nákladů a 3,1 mil. Kč výnosů. 

Akademie hospodařila v zásadě vyrovnaně s výnosy 1176 tis. Kč a s náklady 1 160 tis. Kč. 

Obchodní úsek měl v roce 2015 náklady ve výši 7,8 mil. Kč, což představovalo 3,2 % celkových 

nákladů a 4,5 % z tržeb za zpravodajství. 

Náklady na techniku, soustředěné v úseku informačních technologií, dosáhly v roce 2015 úrovně  

17,8 mil. Kč a na celkových nákladech se podílely ze 7,3 %. 

Podíl nákladů na řízení a správu dosáhl v roce 2015 úrovně 5,4 %. Podíl nákladů na provoz budov 

(včetně pronajímaných prostor) byl 10 %. Tržby spojené s pronájmem nebytových prostor dosáhly  

25,2 mil. Kč a na celkových výnosech se podílely z 10 %. Souhrn předchozích středisek soustřeďuje 

hlavní činnosti ČTK. 

Společné náklady a výnosy obsahují ty náklady a výnosy, které buď nelze, nebo by je nebylo účelné 

přiřazovat střediskům hlavní činnosti, ať již výnosovým, nebo režijním. 

tis. Kč náklady podíl výnosy podíl
krycí 

příspěvek

Zpravodajství celkem 144 123 58,72% 176 377 70,26% 32 255

z toho slovní zpravodajství 122 177 49,78% 158 836 63,27% 36 659

z toho multimediální zpravodajství 73 486 29,94% 82 828 32,99% 9 342

z toho zahr. odbočky 31 396 12,79% 41 395 16,49% 9 999

z toho oblastní odbočky 32 623 13,29% 33 826 13,47% 1 203

databanka multimédií 10 849 4,42% 17 938 7,15% 7 089

ČTK online 5 693 2,32% 4 290 1,71% -1 404

Protext 1 336 0,54% 3 179 1,27% 1 843

Akademie 1 160 0,47% 1 176 0,47% 16

obchodní úsek 7 808 3,18% 7 0,00% -7 801

bártry 11 451 4,67% 11 502 4,58% 51

úsek informačních technologií 17 784 7,25% 7 065 2,81% -10 719

řízení a správa 13 196 5,38% 75 0,03% -13 121

provoz budov + nájmy 24 294 9,90% 25 200 10,04% 906

Společné náklady a výnosy 7 732 3,15% 4 238 1,69% -3 494

celkem 245 426 100,00% 251 048 100,00% 5 622
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V roce 2015 představoval objem těchto položek 3,2 % nákladů a 1,7 % výnosů. Projevují se zde  

např. náklady spojené s tvorbou opravných položek, tvorbou rezerv, odložená daň, finanční náklady  

a náklady na Radu ČTK.  

MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

V roce 2015 neovlivnily hospodaření ČTK žádné mimořádné či jednorázové vlivy. 

ZÁVĚRKOVÉ OPERACE 

V průběhu roku 2015 byla čerpána rezerva na obnovu hardware částkou 1 192,5 tis. Kč. Zůstatek  

ve výši 543 tis. Kč bude čerpán v roce 2016.       

V rámci roční účetní závěrky byla aktualizována rezerva na obnovu multimediálního redakčního 

systému. Původní rezerva byla zvýšena o 438 750 Kč a souhrnná výše rezervy tak činí 1 894 400 Kč.  

V rámci roční závěrky se měnila výše odloženého daňového závazku, který je svojí ekonomickou 

podstatou také rezervou (na budoucí daňovou povinnost). Odložený daňový závazek je tvořen 

z převážné míry rozdílem účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku. V roce 2015 

byl zvýšen o 587 tis. Kč 

Tabulka 12 - Tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek 

 

Dále byly v rámci závěrkových operací vytvořeny a zaúčtovány opravné položky k pohledávkám  

a odpisy pohledávek podle následující tabulky: 

 

Tabulka 13 - Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 

 

 

  

Kč úč.sk. poč.zůst. tvorba čerpání koneč. zůst.

na opravy 45 0 0

rezerva na soudní spory 45 50 000 50 000

rezerva na obnovu hardware 45 1 735 286 1 192 500 542 786

rezerva na obnovu redakčního systému 45 1 455 650 438 750 1 894 400

odložený daňový závazek 48 16 764 893 586 805 17 351 698

celkem 20 005 829 1 025 555 1 192 500 19 838 884

tis. Kč účty 2015 2014 2013

Výnosy z odepsaných pohledávek 646 156 48 82

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 558,559 4493 3 061 -4 038

Odpis pohledávek 546 -4025 -3 940 -1 929

Saldo celkem 624 -831 -5 885
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VÝVOJ V ROCE 2016 

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

V průběhu období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení roční účetní závěrky nebyly 

zaznamenány žádné významné události, které by pohled na hospodaření roku 2015 ovlivnily. 

ODHADOVANÝ VÝVOJ V ROCE 2016 

Při sestavování rozpočtu na rok 2016 jsme nepředpokládali významné změny proti aktuální situaci.  

Rozpočet je tak sestaven opět jako vyrovnaný. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2015 mírně klesá 

objem výnosů i nákladů na úroveň cca 250 mil. Kč. 

 

Dosavadní průběh roku naznačuje, že by rozpočet měl být dodržen. 
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III. Roční závěrka včetně zprávy auditora 
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IV. Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře 

 

ŘÁDNÁ ZASEDÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY 

Po celý rok 2015 zasedala Rada ČTK v plném počtu sedmi členů (Miroslav Augustin, Vladimír Cisár, 

Jakub Heikenwälder, Hana Hikelová, Marcela Mertinová, Tomáš Mrázek a Jan Wintr).  

Do 25. 3. 2015 bylo předsednictvo Rady ČTK složeno z předsedy Jana Wintra a místopředsedkyň 

Hany Hikelové a Marcely Mertinové. Dne 25. 3. 2015 bylo zvoleno předsednictvo ve složení: 

předsedkyně Hana Hikelová, místopředsedkyně Marcela Mertinová, místopředseda Miroslav Augustin.  

V roce 2015 se uskutečnilo celkem 12 zasedání a Rada vydala celkem 8 usnesení (viz přílohy).  

Zápisy z jednání Rady a usnesení byla zveřejněna na webové stránce Rady ČTK v rámci oficiálního 

webu ČTK (www.ctk.cz), s výjimkou neveřejného usnesení č. 6/2015, o úpravě platu generálního 

ředitele ČTK. Zasedání Rady se pravidelně účastnil generální ředitel ČTK Jiří Majstr (dvanáctkrát), 

pětkrát se zasedání Rady zúčastnil ekonomický ředitel ČTK Radim Novák. 

V roce 2015 se mimo běžnou agendu, včetně schvalování rozpočtu, výroční zprávy a vyřizování 

stížností, neprojednávala žádná výjimečná situace. Členové Rady ČTK podrobně monitorovali 

zpravodajství ČTK k vývoji konfliktu na Ukrajině. Od května 2015 mají členové Rady ČTK přístup do 

kompletní Infobanky a průběžně sledují veškeré aktuální zpravodajství ČTK.    

Agentura fungovala v standardním stavu, bez mimořádností, hospodaření ČTK podobně jako 

v minulých dvou letech skončilo mírným ziskem. 

Připomínky a stížnosti 

Důležitou součástí činnosti Rady ČTK a jednou z jejích základních povinností je podle § 8 zákona č. 

517/1992 Sb., o ČTK, projednávání a vyřizování stížností a připomínek veřejnosti. V nich jsou 

vyjádřeny názory uživatelů na služby agentury a současně je jejich prostřednictvím uplatňováno právo 

občanů na kontrolu tiskové kanceláře. Jednání o nich je z tohoto důvodu významným bodem 

programu zasedání Rady ČTK. 

V roce 2015 bylo Radě ČTK doručeno 7 připomínek a stížností na zprávy tiskové agentury, kterými se 

Rada podrobně zabývala. Po projednání s generálním ředitelem i s dalšími odpovědnými pracovníky 

agentury a po prostudování podkladových materiálů zhodnotila míru oprávněnosti stížností a rozhodla 

o jejich vyřízení. Pokud šlo o prokazatelná pochybení, zjednala nápravu. 

Na únorovém jednání projednala Rada ČTK stížnost akademického sochaře Jiřího Fialy týkající se 

zpravodajství ze soudního jednání v případě oprav soch a reliéfů na budově Národního divadla. Rada 

si vyžádala stanovisko GŘ Jiřího Majstra, se kterým se ztotožnila. Zpravodajové ČTK informovali o 

průběhu soudu standardním způsobem a nedošlo k žádnému pochybení. 

20. 2. 2015 obdržela Rada ČTK stížnost poslance Stanislava Humla na zprávu vydanou servisem 

ČTK s titulkem „Koaliční poslanec Huml chce odchod trojice ministrů z vlády“. Ve zprávě se psalo: 

„Koaliční poslanec Stanislav Huml je přesvědčen, že by z vlády měli okamžitě odejít jeho straničtí 

kolegové Jan Mládek a Lubomír Zaorálek i Martin Stropnický z hnutí ANO. Důvodem je, že nejméně 

jedna česká firma dodávala zbraně na Ukrajinu. Poslanec známý svým proruským postojem se tak 

dnes vyjádřil na facebooku.“ Tuto zprávu následně převzala další média. 

Poslanec Huml si Radě stěžoval především na fakt, že nebyl redakcí vůbec kontaktován. Navíc status 

na facebooku nebyl jeho, pouze „sdílel“ stanovisko jiného uživatele této sociální sítě. 

http://www.ctk.cz/
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Rada ČTK si vyžádala detailní stanovisko ČR Jiřího Majstra. Rada na svém jednání 25. 3. 2015 vzala 

na vědomí stanovisko GŘ J. Majstra, ale neztotožnila se s ním v plném rozsahu. Rada vytkla 

nedostatečnou práci se zdroji a jejich ověřování, zejména v tom, že nebyl v první fázi přímo 

kontaktován poslanec Huml. Rada vzala na vědomí, že reakce byla na chybu upozorněna, a vyzvala 

GŘ k opatřením vedoucím k preciznější práci se zdroji ze sociálních sítí. Rada ČTK konstatovala, že 

došlo k pochybení, nikoliv však v intenzitě porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK dne 25. 3. 2015 projednala také žádost Tomáše Fraňka o spolupráci při psaní diplomové 

práce. Veškeré požadované podklady mu byly poskytnuty. 

29. 4. 2015 se Rada ČTK zabývala podnětem Luboše Vítka z Moravské informační služby, který 

upozornil na to, že ČTK nevydává jeho materiály ve zpravodajském servisu. Rada v této souvislosti 

konstatovala, že nemůže zasahovat do redakční práce agentury a je na zvážení příslušných 

pracovníků, jak vyhodnotí relevantnost podobných zdrojů informací. 

Na svém červencovém zasedání Rada ČTK projednala stížnost MVDr. Jana Sadílka, který upozornil 

na gramatické chyby ve zprávě vydané servisem ČTK dne 28.6. Zpráva ČTK skutečně obsahovala 

dvě závažné gramatické chyby. Nešlo o systémové selhání ČTK, ale o selhání jednotlivce. Zpráva 

v servisu byla opravena. 

Na svém jednání 26. 8. 2015 Rada ČTK projednala stížnost Elišky Bártové týkající se publikování 

zpráv o kontaminované vodě v Praze 6 Dejvicích. Paní Bártová podala oficiální stížnost na 

zpravodajství týkající se informace, že kontaminovaná voda pochází z Vojenské nemocnice ve 

Střešovicích. Tuto informaci považovala za poplašnou zprávu. Rada ČTK si vyžádala detailní 

podklady a analyzovala veškeré zpravodajství k tomuto tématu. 

Po přezkoumání nahrávek z jednání zastupitelstva Prahy 6 se ztotožnila se stanoviskem GŘ J. 

Majstra. ČTK se nedopustila žádného pochybení, citovala pouze autentický výrok ředitele PVK, který 

zazněl na jednání zastupitelstva Prahy 6.  

Dne 5. 11. 2015 obdržela Rada ČTK stížnost paní Terezy Semotamové ve věci neobjektivního a 

zavádějícího zpravodajství ČTK ke komunálním volbám na Ukrajině. I k této stížnosti si Rada ČTK 

vyžádala stanovisko GŘ J. Majstra a všechny potřebné podklady. Na prosincovém jednání 

jednohlasně konstatovala, že nedošlo k porušení Zákona o ČTK a vzala na vědomí stanovisko GŘ 

zahrnující důkladný rozbor všech popsaných skutečností. 

HOSPODAŘENÍ ČTK 

Hospodářský výsledek za účetní období dosáhl hodnoty 5 622 tis. Kč. Celkové tržby za výrobky a 

služby dosáhly hodnoty 249,5 mil. Kč a meziročně se tak snížily o 5,1 mil. Kč. Rozhodujícím druhem 

tržeb byly tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 184 mil. Kč a meziročně poklesly o 4 mil. 

Kč. 

Největším druhem nákladů byly logicky osobní náklady, které v roce 2015 představovaly 72 % 

relevantních celkových nákladů. Meziročně poklesly o 377 tis. Kč. Zdrojem snížení osobních nákladů 

bylo snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1,8 %. 

V roce 2015 neovlivnily hospodaření ČTK žádné mimořádné či jednorázové vlivy. 

ROZPOČET ČTK NA ROK 2016 

Rozpočet na rok 2016 odpovídá aktuální situaci ČTK a opět je sestaven jako vyrovnaný. Ve srovnání 

s rokem 2015 mírně klesá objem výnosů i nákladů na úroveň cca 250 mil. Kč. Dosavadní průběh roku 

naznačuje, že by měl být dodržen.  
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V. Stanovisko Rady ČTK ke Zprávě o činnosti a 
hospodaření České tiskové kanceláře 

 

Rada ČTK v souladu s čl. III písm. j) jednacího řádu projednala na svém 98. zasedání dne 25.5.2016  

Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 2015 a Výroční zprávu o činnosti ČTK. Po vyslechnutí 

doplňujících informací od vedení agentury obě Zprávy schválila.   

Schválení umožnilo přijmout usnesení č. 2/2016 o závěrečném účtu a návrhu na rozdělení zisku za 

rok 2015 a o Výroční zprávě o činnosti ČTK. 
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VI. Přílohy 

 

 

 Zákon č. 517/1992 Sb.    

 Statut České tiskové kanceláře    

 Jednací řád Rady České tiskové kanceláře    

 Usnesení č.6/2015 k rozpočtu Rady České tiskové kanceláře na rok 2016    

 Usnesení č. 7/2015  k návrhu rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2016    

 Usnesení č. 2/2016 k Výroční zprávě o hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2015 

včetně závěrečného účtu a Návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 

 Usnesení č. 3/2016 k výroční zprávě Rady ČTK za rok 2015 
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ZÁKON O ČTK 

517/1992 Sb. 

ZÁKON 

 
České národní rady  

ze dne 21. října 1992  

o České tiskové kanceláři 

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 

§ 1  

(1) Zřizuje se Česká tisková kancelář (dále jen "tisková kancelář") se sídlem v Praze. Tisková kancelář 
zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2.  
(2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem, jehož základem je 
majetek převedený z Československé tiskové kanceláře,1) a to do doby převodu všech majetkových a 
jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle 
zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Tisková kancelář se 
zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK.  
(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.   
 

§ 2  

(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 

vytváření názorů.  

(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České 

republiky a ze zahraničí.  

(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.   

 

§ 3  

(1) Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným 

sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.  

(2) Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v 

zahraničí.  

(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy 

podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání. 

 (4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou 

účast2) na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.   

 

§ 4  

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada tiskové 

kanceláře (dále jen "Rada"). Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada. 

(2) Členové Rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne 

na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.  

(3) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.  

(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí.3) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady odměna, 

jejíž výši určí svým usnesením Česká národní rada.  

(5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.    
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§ 5  

(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, 

vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.  

(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v 

jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společností, které 

provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v 

rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu 

rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké4) nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování 

hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem.   

 

§ 6  

(1) Členství v Radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením z funkce, c) odvoláním z funkce, d) zbavením nebo 

omezením způsobilosti k právním úkonům, e) úmrtím.  

(2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá: a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce 

uvedené v § 5 tohoto zákona, b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, c) nevykonává-li 

řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci.  

(3) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své působnosti podle § 8 odst. 

1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-li Česká národní rada v průběhu šesti 

měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní své poslání podle § 2 tohoto zákona.   

 

§ 7  

(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do 30 dnů od začátku funkčního období.  

(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.   

 

§ 8  

(1) Do působnosti Rady náleží:  

a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,  

b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen "ředitel"), c) schvalovat rozpočet a závěrečný 

účet tiskové kanceláře,  

d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který zejména upraví organizační členění,  

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,  

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře,  

g) dohlížet na využití účelových dotací dle § 10 odst. 2 tohoto zákona.  

(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření tiskové kanceláře. 

Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.  

(3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků tiskové kanceláře.     

 

§ 9  

(1) Statutárním orgánem tiskové kanceláře je ředitel. Jeho funkce je neslučitelná s funkcemi 

uvedenými v § 5 tohoto zákona. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný Radě 

a má právo se zúčastňovat jejího zasedání.  

(2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.  

(3) Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se 

pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.   
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§ 10  

(1) Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy z úplatného poskytování svých služeb, 

vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další podnikatelské činnosti.  

(2) Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však 

nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.   

§ 11 Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle 

zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, tisková 

kancelář dle tohoto zákona.   

 

§ 12  

(1) Ode dne účinnosti tohoto zákona do zvolení prozatímního ředitele je statutárním orgánem tiskové 

kanceláře ministr kultury České republiky.  

(2) Do doby jmenování ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře prozatímní ředitel, kterého 

zvolí Česká národní rada nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.  

(3) Členy Rady zvolí Česká národní rada nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.   

 

§ 13  

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1992.  

(2) Ustanovení § 3 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.  

(3) Tento zákon pozbývá účinnosti dnem zániku tiskové kanceláře podle § 1 odst. 1 tohoto zákona.   

 

Uhde v. r.  

Klaus v. r.   

 

1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní 

Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků.  
2) § 6 a 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  
3) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 

451/1992 Sb.).  
4) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 

47/1992 Sb.). 
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S T A T U T 

Č e s k é  t i s k o v é  k a n c e l á ř e  

  
  

Tento statut se vydává na základě zákona České národní rady č. 517/1992 Sb. o České tiskové 

kanceláři.   

  

  

  

Základní ustanovení  

  

Článek 1  

  

Název, sídlo 

  

Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK.  

  

Cizojazyčné názvy  - anglicky: Czech News Agency   

- německy: Tschechische Presseagentur   

- francouzsky: Agence de Presse Tcheque  
  
Česká tisková kancelář sídlí v hlavním městě ČR v Praze.   

  

  
Článek 2  

  

Emblém 

  

Česká tisková kancelář používá emblém – symbol zeměkoule, ve které je nápis ČTK. Tato značka je 

chráněna zapsanou ochrannou známkou v Úřad průmyslového vlastnictví v Praze.   

  

  

Článek 3  

  

Postavení 

  

1) Česká tisková kancelář byla zřízena ke dni 15. listopadu 1992 zákonem ČNR č. 517/1992 Sb.   

  

2) ČTK je právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, která nabývá práv a zavazuje se 

vlastními úkony.   

  

3) Stát neodpovídá za závazky ČTK a ČTK neodpovídá za závazky státu.   
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Článek 4  

  

Majetek 

  

Česká tisková kancelář hospodaří a nakládá s vlastním majetkem, který nabyla:  

   

a) na základě delimitačního protokolu ze dne 20. listopadu 1992 převodem majetku z 

Československé tiskové kanceláře,   

b) vlastní činností,   

c) z jiných zdrojů.   

  

  

Článek 5  

  

Poslání České tiskové kanceláře 

  

1) Posláním ČTK je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.   

  

2) Tuto službu veřejnosti v ČR i v zahraničí poskytuje ČTK šířením slovního  obrazového 

zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.   

  

3) ČTK zřizuje ke splnění svého poslání síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České 

republice a v zahraničí a vytváří archívní fondy.   

  

4) Slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům a jiným 

právnickým a fyzickým osobám poskytuje ČTK za úplatu.   

  

5) Za podmínek stanovených  právními předpisy je ČTK oprávněna vykonávat vedle svého hlavního 

poslání podnikatelskou činnost.   

  

  

Článek 6  

  

Nezávislost zpravodajství ČTK 

  

1) Zpravodajství České tiskové kanceláře nesmí působit ve prospěch žádné politické, náboženské, 

hospodářské nebo jiné zájmové skupiny ani proti nim.   

 

2)  Základními požadavky, které musí zpravodajství splňovat, jsou nestrannost a přesnost.   

 

3) Česká tisková kancelář je při tvorbě a distribuci svého zpravodajství svobodná a nezávislá. Do 

obsahu zpravodajství mohou jiné subjekty zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.   

  

  

  

Článek 7  
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Právo veřejnosti na kontrolu 

  

1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, je Rada tiskové 

kanceláře (dále jen „Rada“).   

  

2) Poslání a postavení Rady určuje zákon ČNR č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři.   

  

  

  

  

  

  

Článek 8  

  

Zásady organizace 

  

1) Statutárním orgánem ČTK je generální ředitel, který je ze své činnosti odpovědný Radě. Je 

jmenován Radou na funkční období šesti let. Generální ředitel se zapisuje do obchodního 

rejstříku.   

  

2) Generální ředitel určí pro případ své nepřítomnosti svého zástupce z vedoucích pracovníků, kteří 

mu jsou přímo podřízení. Zároveň stanoví rozsah jeho pravomocí. Zástupce se zapisuje  do 

obchodního rejstříku.   

  

3) Základ organizační struktury tvoří tyto útvary:   

  

a/ Úsek generálního ředitele b/ Úsek zpravodajství  

c/ Ekonomický úsek  d/ Obchodní úsek  e/  Úsek 

informačních technologií  f/ ostatní útvary přímo 

podřízené generálnímu řediteli.   

  

4) Stálým poradním orgánem generálního ředitele je grémium. Jeho členy jmenuje a odvolává 

generální ředitel.   

  

5) Podrobnou organizační  a rozsah oprávnění vedoucích pracovníků činit jménem ČTK právní 

úkony stanoví organizační řád ČTK.   

  

  

  

Článek 9  
  

Postavení zaměstnanců ČTK 

  

1) Zaměstnanci ČTK naplňují poslání České tiskové kanceláře. Je nepřípustné, aby se případná 

příslušnost zaměstnanců k politickým nebo jiným skupinám, jejich názorová orientace nebo 

přesvědčení projevovaly jakýmkoli způsobem v jejich pracovní činnosti nebo ve výsledcích jejich 

práce.   
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2) Generální ředitel a vedoucí pracovníci ČTK v přímé řídící působnosti generálního ředitele po dobu 

výkonu funkce nesmějí zastávat funkce v politických stranách a politických hnutích a nesmějí se 

formou  přímé osobní účasti podílet na  podnikání takových společností, jejichž předmět činnosti 

se kryje s předmětem činnosti ČTK, nebo které působí v těch oblastech, kde by mohlo dojít ke 

střetu zájmů. Nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného 

orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, s výjimkou právnické osoby, na 
jejímž podnikání se účastní  ČTK. Organizační řád ČTK může tato omezení rozšířit i na další 

zaměstnance.  

  

  

Článek 10  

  

Hospodaření ČTK 

  

1) Česká tisková kancelář hospodaří s vlastním majetkem podle vnitřně stanovených pravidel při 

respektování zásad hospodárnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků.   

  

2) Česká tisková kancelář může svůj majetek využívat k podnikatelské činnosti nebo se svými vklady 

podílet na podnikání jiných osob za podmínek stanovených právními předpisy.   

  

3) Česká tisková kancelář sestavuje vlastní plány a rozpočty. Výnosy z vlastní podnikatelské činnosti 

používá v rámci předmětu činnosti zapsaného v obchodním rejstříku.   

  

4) Rozpočet a závěrečný účet předkládá Česká tisková kancelář ke schválení Radě.   

  

  

  

Článek 11  
  

Závěrečná ustanovení 

  

1) Tento statut stejně jako jeho změny podléhají schválení Radou České tiskové kanceláře.   

  

2) Statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou.   

  

3) Ruší se Statut ČTK schválený Radou ČTK dne  27. ledna 1994  a nahrazuje se tímto zněním.   

  

  

  

V Praze dne  29. 1. 2009    

                     

                JUDr. Milan  S t i b r a l   

                  generální ředitel ČTK  

  

  

  

      Slavěna  B r o u l í k o v á   

        předsedkyně  Rady ČTK  
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JEDNACÍ ŘÁD RADY ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE  

  
  

Preambule  

Rada České tiskové kanceláře /dále jen „Rada“/ je ze zákona orgánem, jímž se uplatňuje právo 

veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Dbá na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, které 

spočívá v poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů šířením 

slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.  

  

Podle § 7 zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, Rada přijala tento  

  

JEDNACÍ ŘÁD  

  

  

HLAVA PRVNÍ  

  

Článek I  

Základní ustanovení  
/1/ Jednací řád je základním dokumentem, kterým se řídí činnost Rady a kterým se stanoví zejména 

pravidla pro jednání, rozhodování a volby v Radě.  

/2/ Nastanou-li okolnosti, které nejsou předvídány tímto jednacím řádem, rozhodne Rada o způsobu a 

postupu svého jednání. Při takovém rozhodování Rada použije přiměřeně ustanovení tohoto 

jednacího řádu.  

  

Článek II  

Sídlo  
Sídlem Rady je Praha.  

  

Článek III  

Působnost Rady  
Do působnosti Rady náleží:  

a) dbát na důsledné plnění poslání České tiskové kanceláře (dále jen “ČTK”),  

b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele ČTK,  

c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet (výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky)  

ČTK,  

d) schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační členění,  

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele ČTK,  

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK,  

g) dohlížet na využití účelových dotací,  

h) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Rady,  

i) schvalovat svůj vlastní rozpočet, který je součástí rozpočtu ČTK,  
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j) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK a se svým stanoviskem a vlastní zprávou 

o činnosti Rady ji předkládat Poslanecké sněmovně.  

  

  

  

Článek IV  

Členství v Radě   
/1/ Členství v Radě vzniká zvolením Poslaneckou sněmovnou. Funkční období člena Rady je pět let. 

/2/ Členství v Radě je veřejnou funkcí. Člen Rady musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se 

nechat zastoupit; to nebrání náhradnímu hlasování člena Rady podle čl. XI odst. 5 tohoto jednacího 

řádu. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu neveřejných jednání Rady, jakož i 
o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které požívají ochrany podle 

právních předpisů. Při styku s veřejností jsou vázáni usneseními Rady. Pokud s některým usnesením 

Rady nesouhlasí, mohou své důvody vysvětlit v písemném nesouhlasném stanovisku, které je 

součástí zápisu.  

/3/ Členům Rady přísluší za jejich činnost odměna.  

/4/ Členství v Radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období,  

b) odstoupením z funkce,  

c) odvoláním z funkce Poslaneckou sněmovnou,  

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,  

e) úmrtím.  

  

Článek V  

Poskytování informací  
/1/ Rada poskytuje veřejnosti průběžné informace o svém poslání a své činnosti prostřednictvím 

samostatné WWW stránky, která je součástí WWW stránek ČTK.  

/2/ Jednou ročně předkládá Poslanecké sněmovně a jejím prostřednictvím veřejnosti výroční zprávu o 

činnosti a hospodaření ČTK a zprávu o činnosti Rady ČTK.  

/3/ Rada zveřejňuje pravidelně po svém zasedání zápis obsahující usnesení, která byla přijata.  

  

  

HLAVA DRUHÁ  

  

Článek VI  

Orgány Rady  
Orgány Rady jsou předseda a místopředsedové Rady. Pro řešení dílčích odborných problémů může 

Rada vytvářet stálé nebo příležitostné komise.  

  

Článek VII  

Předseda a místopředsedové Rady  
/1/ Předseda  

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,  

b) svolává a řídí zasedání Rady,  

c) navrhuje program jednání Rady,  
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d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  

e) řídí sekretariát Rady,  

f) je tiskovým mluvčím Rady.  

/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu ve 
funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 

zastupuje předsedu následující nejstarší místopředseda. Není-li již dalšího místopředsedy, zastupuje 

předsedu za stejných podmínek nejstarší člen Rady, popřípadě následující nejstarší člen Rady. Totéž 

platí pro období, kdy funkce předsedy Rady není obsazena.  

/3/ Na základě rozhodnutí Rady může dojít k rozdělení činnosti mezi předsedu a místopředsedy a ti 

jsou pak odpovědni Radě za plnění jednotlivých činností v rozsahu svých zmocnění.  

/4/ Předseda a místopředsedové se scházejí podle potřeby v době mezi zasedáními Rady na 

pracovním jednání. Předmětem jednání je zejména příprava zasedání Rady.  

  

Článek VIII  

Volba orgánů Rady  
/1/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni tajným hlasováním.  

/2/ Navržení kandidáti musí se svou kandidaturou projevit souhlas.  

/3/ Hlasování se účastní i navržení kandidáti.  

/4/ Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech zvolených členů Rady.  

/5/ Volen je nejprve předseda Rady. Při jeho volbě a do jeho zvolení řídí zasedání nejstarší z těch 

členů Rady, kteří nejsou na tuto funkci kandidováni. Po svém zvolení se předseda ujímá funkce a dále 

řídí zasedání Rady. V případě, že zvolen nebude, volba se opakuje.  

/6/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V 

průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li 
se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát 

písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.  

  

Článek IX  

Sekretariát Rady  
/1/ K zajištění svého chodu a činnosti Rada zřizuje sekretariát.  

/2/ Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník, přijímaný na základě rozhodnutí Rady, který je 

odpovědný ze své činnosti Radě a řízen předsedou nebo místopředsedou Rady.  

/3/ Tajemník organizačně zabezpečuje zasedání Rady, obstarává a zpracovává na základě pokynu 

předsedy nebo místopředsedy podklady pro zasedání Rady a odpovídá za vedení administrativy 

Rady. Podrobný obsah a rozsah činnosti tajemníka stanoví popis práce, který je přílohou jeho 

pracovní smlouvy.  

/4/ S tajemníkem a popřípadě i s dalšími zaměstnanci sekretariátu uzavírá pracovní smlouvu ředitel 

ČTK na základě návrhu Rady. Součástí návrhu jsou i platové podmínky.  

/5/ Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu Rady z prostředků ČTK.  

  

  

HLAVA TŘETÍ  
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Článek X  

Zasedání Rady  
/1/ Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.  

/2/ Místem zasedání Rady je Praha. Rada se může podle své potřeby dohodnut na jiném místě 

zasedání.  

/3/ Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání, požádají-li o to nejméně tři členové Rady. /4/ 

Zasedání Rady jsou veřejná, Rada však může kdykoliv odsouhlasit vyloučení veřejnosti z jednotlivého 

zasedání nebo jeho části. Projednávání výroční zprávy je vždy veřejné, projednávání aktuálních 

ekonomických otázek je vždy neveřejné.  

/5/ Generální ředitel ČTK /dále jen „ředitel ČTK“/ nebo jím určený zástupce má právo zúčastňovat se 
zasedání Rady. Ředitel ČTK není oprávněn hlasovat. Rada může vyloučit ředitele ČTK ze všech 

projednávaných bodů zasedání, které se týkají jeho odvolání, případně výběru ředitele ČTK. Ředitel 

ČTK se dostaví na zasedání Rady na základě jejího usnesení nebo výzvy předsedy Rady.  

  

Článek XI  

Průběh zasedání  
/1/ Průběh zasedání řídí zpravidla předseda nebo jeden z místopředsedů podle programu 
schváleného Radou. Každý člen Rady a ředitel ČTK má právo podávat návrhy na změnu či doplnění 

programu zasedání, návrhy usnesení Rady, jakož i pozměňovací návrhy.  

/2/ Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny zákonného počtu svých členů. /3/ 

Rada přijímá rozhodnutí formou usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech zvolených členů. To 

neplatí pro odvolávání ředitele ČTK.  

/4/ Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. O pozměňovacích návrzích 

hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány. Na žádost člena Rady se o části návrhu 

usnesení hlasuje odděleně.  

/5/ Nemůže-li se člen Rady z vážných důvodů osobně zúčastnit hlasování v Radě, může tak učinit 

písemně, elektronickou poštou, faxem nebo telefonickým sdělením sekretariátu Rady /dále jen 

„náhradní hlasování“/. Vůle projevená prostřednictvím náhradního hlasování musí být doručená na 
zasedání Rady, na němž se o věci rozhoduje. Při jmenování a odvolávání předsedy, místopředsedů 

Rady a ředitele ČTK je náhradní hlasování vyloučeno.  

/6/ O průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje přehled přijatých usnesení Rady. 

Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, 

přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni členové Rady a ředitel ČTK před zahájením 

následujícího zasedání Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v sekretariátu Rady.  

/7/ Rada může na svém zasedání umožnit časově omezené vystoupení i nečlenům Rady. Slovo 

uděluje a odebírá předsedající. Předsedající může po napomenutí vykázat z jednacích prostor osobu 

či osoby, které narušují veřejné jednání nebo nerespektují jeho pokyny.  

/8/ Rada může prostřednictvím předsedy na své zasedání přizvat podle potřeby hosty, experty a 

poradce bez práva na zasedání hlasovat. O jejich přizvání rozhoduje Rada usnesením.  

  

  

HLAVA ČTVRTÁ  

  

Článek XII  
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Volba a odvolání ředitele ČTK  
/1/ Ředitel ČTK je jmenován na základě výběrového řízení, nerozhodne-li Rada jinak.  

/2/ Pro výběrové řízení, které má pro Radu informativní a doporučující charakter, stanoví Rada 

podmínky, s jejichž obsahem seznámí přiměřeným způsobem veřejnost.  

/3/ Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je vždy zásadně předložení životopisu a profesní praxe, 

předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení a předložení koncepce činnosti ČTK pro 

následující období; povinnost předložit lustrační osvědčení se nevztahuje na osoby narozené po 1. 

prosinci 1971.  

/4/ Součástí oznámení o vyhlášení výběrového řízení je datum uzávěrky přihlášek k výběrovému 

řízení. O zařazení přihlášky do výběrového řízení rozhoduje datum podání přihlášky v sídle Rady nebo 
prostřednictvím pošty. Na přihlášky, které Rada obdrží po stanoveném datu, nebude brán zřetel a 

hledí se na takovou přihlášku, jako by nebyla podána.  

/5/ Koncepce činnosti ČTK budou po jmenování ředitele ČTK zveřejněny na stránkách Rady; 

koncepce neúspěšných kandidátů jen s jejich výslovným svolením.  

/6/ Ředitel je jmenován na základě výsledků tajného hlasování, vysloví-li se pro jeho jmenování 

alespoň nadpoloviční většina zákonného počtu členů Rady. Podrobnější způsob volby bude stanoven 

ve volebním řádu, který přijme Rada před zahájením jednání o volbě ředitele ČTK.  

/7/ Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se 

pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.  

  

  

HLAVA PÁTÁ  

  

Článek XIII  

Účinnost  
/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.  

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 29. dubna 2010 ve znění 

pozdějších změn a doplňků.  

  

  

  

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. v. r.  

předseda Rady ČTK  
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USNESENÍ 

Rady České tiskové kanceláře  

č. 6/2015 

z 92. zasedání konaného dne 18. 11. 2015  

 

    
  
  
  

Rada České tiskové kanceláře na svém 92. zasedání schválila   
  

rozpočet Rady ČTK na rok 2016.  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

             Bc. Hana Hikelová      

                   předsedkyně Rady ČTK  
  
  
  
  
  
  
  

V Praze dne 18. listopadu 2015  
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Usnesení  
Rady České tiskové kanceláře  

č. 7/2015 

z 93. zasedání konaného dne 16. 12. 2015  

 

    
  
  
  

Rada České tiskové kanceláře na svém 93. zasedání schválila   
  

rozpočet ČTK na rok 2016.  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

             Bc. Hana Hikelová      

                   předsedkyně Rady ČTK  
  
  
  
  
  
  
  

V Praze dne 16. prosince 2015  
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Usnesení  
Rady České tiskové kanceláře  

č. 2/2016 

z 98. zasedání konaného dne 25. 5. 2016  

 

    
  
  
  

Rada České tiskové kanceláře na svém 98. zasedání schválila   
  

Výroční zprávu o hospodaření ČTK v roce 2015 včetně 

závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 a 

Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2015. 
  
  
 

 Hlasování: jednomyslně (4 : 0 : 0) 
  
  
  
  
  
  

             Bc. Hana Hikelová      

                   předsedkyně Rady ČTK  
  
  
   
  
  
  

V Praze dne 25. května 2016  
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Usnesení  
Rady České tiskové kanceláře  

č. 3/2016 

z 99. zasedání konaného dne 15. 6. 2016  

 

    
  
  
  

Rada České tiskové kanceláře na svém 99. zasedání schválila   
  

Výroční zprávu o činnosti Rady ČTK v roce 2015. 
  
  
 

 Hlasování: jednomyslně (4 : 0 : 0) 
  
  
  
  
  
  

             Bc. Hana Hikelová      

                   předsedkyně Rady ČTK  
  
  
   
  
  
  

V Praze dne 16. června 2016  
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