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I.

Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře

ÚVOD
Česká tisková kancelář i v roce 2016 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.
Zároveň razantním způsobem přizpůsobila formáty zpravodajství požadavkům současné doby,
pečovala o kvalitu servisu a dobré vztahy s klienty. Formáty zpravodajství uzpůsobila tak, aby při
zachování potřeb tištěných médií vyhovovaly více průběžným, onlinovým vydavatelům a vysílatelům.
Dokončila první etapu projektu digitalizace popisových knih fotobanky, který má usnadnit vyhledávání
historických fotografií a současně zabezpečit tento unikátní zdroj.
Ekonomickou stabilitu firmy opět potvrdilo ratingové ocenění AAA Czech Stability Award společnosti
Bisnode.
Ve zpravodajství patřily k hlavním tématům roku krajské a senátní volby, olympijské hry, vývoj v české
vládní koalici, americké prezidentské volby, brexit, vývoj v EU a mezinárodní terorismus.
Velkým obchodním a právním tématem zpravodajství je nadále jeho ochrana před zneužitím v nekalé
soutěži. I když záležitost se nyní řeší i na úrovni EK (například možné zneužívání cizích fotografií
společností Google), stále není vidět ani obrys možného řešení. ČTK v této věci dlouhodobě
spolupracuje s dalšími českými vydavateli, ale také v rámci mezinárodního sdružení EANA s ostatními
evropskými agenturami a v rámci sdružení CEPIC s fotografickými agenturami.
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.
Agentura samozřejmě nehodlá nijak bránit volnému šíření informací, nicméně „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, například ve formě zpřísnění
pravidel proti nekalé soutěži.
Pokud jde o konkrétní hospodářský výsledek, v roce 2016 dosáhla ČTK zisku 4,09 mil. Kč, což bylo o
1,5 mil méně než v roce předcházejícím a o zhruba milion lepší než v roce 2014.
Klíčem k tomu byl vývoj hospodaření v hlavních činnostech (pojem ve vysvětlen v další části), což je
dlouhodobě, každoročně a standardně vykazovaný agregát, jehož cílem je eliminovat vliv
mimořádných událostí na hodnocení hospodaření ČTK. Provozní hospodářský výsledek dosáhl
úrovně 5 399 tis. Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo 5 031 tis. Kč.
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 zisk
aspoň v některých letech je nutným (nikoli však postačujícím) předpokladem k tomu, aby veřejnou
službu poskytovat mohla. Je to světově ojedinělý koncept.
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ZPRAVODAJSTVÍ
Formáty zpravodajství
V roce 2016 ČTK výrazně revidovala formáty zpravodajství, a to tak, aby při zachování standardů
dosavadního servisu zrychlila jeho tok a vyšla vstříc potřebám klientů s průběžným zpravodajstvím.
Tato změna byla přijata kladně.

ČTK Live
Novinkou v obchodní nabídce agentury byl „ČTK Live“. Po testovacím provozu byl v roce 2016 již v
běžné nabídce. Zájem vyvolal u klientů jak v České republice, tak i na Slovensku. Z hlediska koncepce
je to typický agenturní produkt, který klientům umožňuje sdílet náklady, ale současně jim ponechává
možnost zasahovat do zpravodajského toku a přizpůsobit si ho jak věcně, tak formálně.
Na přípravě Liveblogu se podílí různé redakce ČTK, vyžaduje dílčí změny v organizaci práce a vyšší
pracovní nasazení redaktorů. S výhodou využívá rychlých fotografií vysílaných přímo z fotoaparátů
fotoreportérů.
Služba poskytuje nejrychlejší, průběžné zpravodajství, a to nejen ze zpráv a fotografií ČTK, ale také
ze sociálních sítí a zpráv dalších agentur. Hlavní zájem byl o Liveblogy z loňských teroristických útoků
v Berlíně, Nice, z amerických prezidentských voleb, britském hlasování o odchodu z EU, krajských
voleb, několika summitů EU.
Novinka získala u klientů velmi dobrý ohlas a postupně se stává obchodně zajímavou součástí
agenturní nabídky.

Centrální redakce
Centrální redakci loni stejně jako v minulých letech zaměstnávala nejvíc politická scéna.
Největší podíl opět tvořilo vládní zpravodajství. Zpráv s klíčovým slovem vláda vydala téměř 6500, což
byl meziročně nárůst o 16 procent. Částečně to bylo dáno širší vládní agendou, částečně četnějšími
spory uvnitř vládní koalice, především mezi hnutím ANO a ostatními dvěma koaličními partnery.
Počet zpráv s klíčovým slovem Babiš vzrostl o třetinu na 624 a s klíčovým slovem Sobotka o 40
procent na 1360. Osmnáctiprocentní nárůst na 3200 zpráv mělo sněmovní zpravodajství,
devadesátiprocentní nárůst na více než 1500 zpráv zpravodajství senátní, bezpochyby i díky senátním
volbám.
Nepatrně přibylo i informací týkajících se Hradu; jen počet zpráv s klíčovým slovem Zeman přesáhl
2000, další stovky zpráv tvořily kauzy kolem spolupracovníků prezidenta.
Mediálně žádané byly zprávy týkající se sporů souvisejících s návštěvou dalajlamy v České republice
a následného výběru osobností na státní vyznamenání.
Další výraznou část činnosti redakce tvořilo zpravodajství z jednotlivých resortů, ať už to bylo
financování oborů, mzdová vyjednávání v ekonomické i státní sféře či personální změny na
ministerské, policejní a úřednické úrovni.
Výraznou část zpravodajství představovala pražská témata, ať z pohledu radnic, tak městských firem,
služeb a společnosti.
Nemalý díl zpravodajství tvořila i v roce 2016 migrace, ačkoli už ne v takové míře, jako v roce
předchozím.
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Ekonomické redaktory vedle pravidelných makrohospodářských reportů a výsledkového firemního
zpravodajství nejvíce zaměstnávala elektronická evidence tržeb, vývoj situace kolem OKD či
intervencí ČNB.

Regionální redakce
Nejnáročnějším tématem loňského zpravodajství regionální redakce byly krajské volby a příprava na
ně. K celostátně sledovaným tématům patřilo nadále zpravodajství z Ústavního soudu a Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.
Od tvorby kandidátek, přes porovnávání volebních programů, popisy konkrétních situací v jednotlivých
krajích, samotné dny voleb až po povolební vyjednávání a ustanovení nových krajských koalic se jimi
celý rok zabývalo téměř tisíc zpráv, které doprovodilo cca 560 fotografií a 130 audií.
Celkově loni připravila regionální redakce opět 30 tisíc zpráv, 52 tisíc fotografií a přes šest tisíc
audiozpráv.
Krajští zpravodajové se také podíleli na řadě živých textových přenosů (ČTK Live) a natočili téměř 400
aktuálních videí.
Kromě krajských voleb patřily k nejsledovanějším zpravodajským událostem soudy s Kevinem
Dahlgrenem a Lukášem Nečesaným, policejní vyšetřování a následné soudy v případu zneužívání
evropských dotací v rámci ROP Severozápad či příprava a zavádění elektronické evidence tržeb.
Podrobně redakce sledovala situaci OKD, která vyvrcholila vyhlášením insolvence. Na toto téma ČTK
přes regionální servisy vydala přes 400 zpráv a 200 fotografií.
Tradičně velkou publicitu v médiích mělo přes třicet velkých tematických anket. Rozsáhlejší materiály
doprovázené fotoreportážemi se vždy zabývají jedním konkrétním problémem či tématem a srovnávají
je z pohledu všech 14 krajů ČR.
Hojné zpravodajství stejně jako v minulý letech bylo věnováno návštěvám prezidenta Miloše Zemana
v regionech.

Zahraniční redakce
Rok 2016 byl bohatý i na události v zahraničí, z nichž některé budou určovat vývoj i v příštích letech.
Zahraniční redakce se celý rok intenzivně věnovala americkým prezidentským volbám, které
vyvrcholily v listopadu zvolením Donalda Trumpa. V červnu v referendu Britové rozhodli o vystoupení
země z Evropské unie. Výsledky těchto hlasování byly přičítány vzestupu populismu a z tohoto
pohledu byly hodnoceny i prezidentské volby v Rakousku a referendum v Itálii, které vedlo k pádu
premiéra Mattea Renziho. Na všechny tyto události ČTK vyslala zvláštní zpravodaje.
Loňský rok byl také ve znamení teroristických útoků, které se neomezily jen na Irák, Turecko nebo
Afghánistán. Teroristé udeřili i v USA v Orlandu a v Evropě - v Bruselu, stejně jako v Berlíně a v Nice,
kde použili k útoku nákladní vozy.
Velkou pozornost zahraničí redakce věnovala pokusu o převrat v Turecku a následujícímu vývoji.
Pokračovala občanská válka v Sýrii, kde vládní jednotky dobyly i východní Halab. V Sýrii a Iráku
pokračovaly boje proti Islámskému státu. Neutichla ani uprchlická krize, když migranti směřovali do
Evropy především jižní cestou do Itálie a tisíce jich utonuly ve Středozemním moři.
Tradičně velkou pozornost věnovala redakce dění v orgánech Evropské unie.
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Sportovní redakce
Pro sportovní redakci byly největší událostí roku olympijské hry v Riu de Janeiro.
Během her sportovní redakce pracovala v nepřetržitém provozu, hodně zpráv bylo vydáno vzhledem k
časovému posunu až po půlnoci.
Za sedmnáct dní ČTK vydala 2856 olympijských zpráv - to bylo zhruba o 300 více než při minulé
olympiádě v Londýně. Fotosměna vyslala 6500 fotografií, což ve srovnání s minulou olympiádou byl
narůst o 50 procent.
Přímo v dějišti byli dva reportéři a jeden fotoreportér a drželi krok s podstatně početnější „konkurencí“.
Podařilo se zvýšit dynamiku zpravodajství výrazně větším počtem headlinů, takže první informace i v
méně důležitých disciplínách šly ke klientům rychleji než dříve.

Dokumentační redakce
Redakce vydala na 4500 materiálů, což bylo o něco více než v roce předchozím.
Souběžně pokračovala obsáhlá reforma dokumentačních databází, v jejímž rámci je nyní k dispozici
více než 24.000 multimediálních biografií a skečů osobností, tedy asi sedmkrát více, než v dosavadní
databázi, která je navíc jen textová.
Nyní se redakce zaměřuje hlavně na totální redesign databáze organizací, institucí a firem.

Foto
V roce 2016 vyslala ČTK vlastní fotoreportéry na všechny tři největší sportovní akce v zahraničí: MS
v hokeji, ME ve fotbale a LOH v Riu.
Z hokejového šampionátu vydala 484 vlastních fotek (a další stovky fotografií smluvních partnerů),
převážně ze zápasů, závodů a tréninků českého týmu, ale i ze závěrečných soutěží o medaile.
Z fotbalového mistrovství to bylo 465 vlastních snímků.
Fotoreportér ČTK poslal z olympiády během prvního týdne 389 fotek, v půlce her se ale při
autonehodě (zaviněné jinou osobou) zranil a nemohl dále fotit. Podařilo se rychle sjednat spolupráci
s jiným fotografem, který dodal dalších téměř 400 fotek převážně českých sportovců.
Další významnou akcí byly krajské a senátní volby v říjnu. Během dvou dnů krajských a prvního kola
senátních voleb vydala ČTK 399 volebních fotek. Samozřejmě mnoho fotografií vyšlo již v rámci
přípravy na volby.
ČTK dokončila nákup nové fotografické techniky, takže už všichni fotografové mohou posílat snímky
přímo z fotoaparátů. Ve všech krajích nyní dokáže z vybraných akcí posílat rychlé fotky a nabízet
klientům webfoto (rychlé needitované snímky posílané přímo do redakcí a určené primárně pro
webové online zpravodajství). Rychlé fotky využívá i pro ČTK Live.
Ocenění


Roman Vondrouš byl nominován mezi tři finalisty Czech Press Photo v kategorii Sport (single)
se snímkem Irská lavice. Externí spolupracovník ČTK Michal Okla měl v kategorii Každodenní
život dvě nominace za fotografii z motorkářského srazu Bikers Party a snímek mola v
bulharském Primorsku s názvem Slunečné pobřeží.
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Roman Vondrouš získal druhé místo v anketě Pictures of the Year International v kategorii
Sportovní aktualita se snímkem Dostihové drama.

Video
Kromě klasické produkce videozpravodajství pokračovalo celý rok testování živých videopřenosů z
Prahy i regionů. Ke konci roku byly již testy vedeny v rámci plného provozu a bylo jisté, že tuto
kapacitu si ČTK osvojila natolik, že bude možno nabídnout klientům novou službu.

ČTK Online
V roce 2016 prošly zásadním redesignem zpravodajské portály ČTK, tedy České noviny.cz, Finanční
noviny.cz a Sportovní noviny.cz. Tyto tři weby byly sjednoceny pod jednu značku - České noviny.cz,
změnila se grafická podoba, web dostal moderní design. Nový web přinesl čtenářům také větší
komfort, nově je responzivní, tedy umožňuje číst zpravodajství pohodlně z různých zařízení.
Hlavním smyslem změn ale bylo větší využití návštěvnosti zpravodajského portálu ČTK k podpoře
prodeje zpravodajství. V rámci firemní webové strategie je zpravodajský portál ČTK vnímán jako
ukázka multimediální agenturní žurnalistiky a jako marketingový nástroj pro akvizici nových klientů. Z
toho důvodu byly kupříkladu odstraněny diskuse pod články a materiály dodávané externími partnery
a web byl také viditelněji provázán s dalšími produkty ČTK. Uživatel tak má nyní možnost se přímo z
fotky publikované na Českých novinách dostat třeba do Fotobanky ČTK, může si stáhnout video z
Videobanky ČTK, získat pozvánky na kurzy Akademie ČTK nebo využít PR servis ČTK.
S ohledem na obchodní politiku ČTK bylo rovněž omezeno množství obsahu, který ČTK publikuje
zdarma na svém zpravodajském portálu. Nyní je to 15 procent zpravodajství. Snížení množství
publikovaných zpráv na zpravodajském webu ČTK na jedné straně vedlo ke snížení návštěvnosti
tohoto portálu, na druhé straně ale zlehka zmírnilo rozsah nelegálního využívání zpravodajského
servisu ČTK. Například nedlouho poté, co Českénoviny.cz přestaly publikovat zprávy v angličtině, se
ozvalo několik zastupitelských úřadů cizích zemí v Praze s poptávkou placeného servisu ČTK v
anglickém jazyce.
Z hlediska reklamy nadále sílí poptávka zadavatelů po výkonových formátech. O běžné bannerové
kampaně už není takový zájem jako v minulosti. Také z toho důvodu byla část reklamního prostoru
obsazena programatickou reklamou R2B.
ČTK Online v loňském roce zaznamenala rekordní tržby z prodeje widgetů, tedy interaktivních
grafických a datových aplikací, které přehledně, atraktivní formou přinášejí zpracovaná data.
Agentura nabídla widgety ke čtyřem velkým sportovním akcím - mistrovství světa v hokeji, mistrovství
Evropy ve fotbale, letní olympijské hry a světový pohár v hokeji. Kromě sportu to byly také
prezidentské volby v USA. Při přípravě widgetů pro MS v hokeji, ME ve fotbale a pro Světový pohár
ČTK stačily vlastní redakční a programátorské síly, na přípravě widgetu pro olympijské hry agentura s
ohledem na rozsah zpracovávaných dat spolupracovala s britskou PA, u widgetu pro americké
prezidentské volby pak zase s německou agenturou DPA.
Widgety byly vidět například na zpravodajských webech České televize, Českého rozhlasu, na
portálech iDNES.cz, Deník.cz, Tiscali Media, Svobodné fórum, slovenských televizí TA3 a Markíza, na
slovenském Zoznamu nebo deníku SME. Na tržbách z prodeje widgetů se nejvíce podílejí právě velké
sportovní akce. Pro příjmy v konkrétním roce je zatím rozhodujícím faktorem, zda se v daném roce
koná olympiáda. Klienti si už zvykli využívat ČTK jako zdroj dat pro sporty, nyní zkouší vzbudit jejich
zájem také v dalších oblastech.
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V roce 2016 se podařilo otočit trend klesajících výnosů z prodeje zpravodajských modulů pro mobilní
operátory. Jedním důvodem je nárůst tržeb za dodávky MMS zpráv na mobilní telefony. Roste zájem
zejména o dodávky MMS s předpovědí počasí a o zprávy z hokeje.

Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů
2015
1-4
domácí

42 203

zahraniční

28 205
28 232
48 619
13 857
-

ekonomické
sportovní
anglické
profily
dokumenty
grafy
video
audio
fotoreportáže

celkem

161 116

Headliny

5

celkem

1

3

46 586

790

7 250

8 040

925

30 915

667

6 842

7 509

2 580

30 812

700

7 950

8 650

2 757

51 376

802

4 267

5 069

2 551

16 408

410

1 591

2 001

-

2 366

0

0

0

-

72

0

0

0

-

1 690

0

0

0

-

1 739

0

0

0

-

10 869

0

0

0

-

7 794

0

0

0

13 196

200 627

3 369

27 900

31 269

2016
1-4

celkem

4 383

5

Headliny
celkem

1

3

celkem

domácí

41 030

4 424

45 454

999

7 565

8 564

zahraniční

28 473

1 061

29 534

818

7 492

8 310

ekonomické

26 288

2 604

28 892

748

6 871

7 619

sportovní

50 116

2 812

52 928

1 001

5 086

6 087

anglické

13 389

1 991

15 380

487

1 843

2 330

profily

-

-

3 144

0

0

0

dokumenty

-

-

102

0

0

0

grafy

-

-

1 775

0

0

0

video

-

-

1 638

0

0

0

audio

-

-

10 604

0

0

0

fotoreportáže

-

-

8 312

0

0

0

197 763

4 053

28 857

32 910

celkem

159 296

12 892

Ve statistice nejsou zprávy vydávané prostřednictvím služby ČTK Live. Pokud by byly započteny,
zvyšuje se celkový počet zpráv zhruba o 5000.
Reforma formátů zpravodajství se projevila v mírném poklesu počtu zpráv v klasických formátech a
ekvivalentním zvýšení počtu 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 a fotoarchiv.
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, produkce obrazových publikací a další zakázkové služby.
V roce 2016 se tým fotobanky podílel především na vývoji nového uživatelského rozhraní internetové
aplikace. Požadavky do značné míry stanovily analýzy expertů v roce 2015.
Kromě nové podoby rozhraní, zjednodušení a zrychlení vyhledávání fotografií, byla hlavním úkolem
implementace technologie Visual Search, která umožňuje v průběhu vyhledávání přecházet plynule
mezi fotografiemi vizuálně podobnými a mezi výsledky nalezenými na základě metadat připojených u
fotografií tak, jako doposud. Dalším přínosem je rovněž větší stupeň unifikace s ostatními weby ČTK,
zejména pak s poměrně nedávno nasazenou aplikací Infobanky.
Kromě běžných obchodních aktivit v mediální sféře pokračoval také příznivý trend komerčních aktivit a
zakázek pro sféru nemediální, především pak zakázkového fotografování. Díky pozitivním referencím
se podařilo získat několik dalších klientů, kteří začali pravidelně využívat těchto služeb.
V uplynulém roce se díky změně vlastníka zásadně změnila fotografická soutěž Czech Press Photo
(CPP). Změny byly umocněny také vznikem nových prostor této instituce a formalizací více než
dvacetiletého archivu soutěže. Tým fotobanky od začátku spolupracoval s organizátory soutěže
a kromě konzultací týkajících se vlastního jádra soutěže CPP, vypracoval na základě předběžného
zadání studii na vybudování fyzického i elektronického archivu CPP díky dlouholetým a bohatým
zkušenostem s archivací v ČTK.
Po dohodě s organizátory byla obnovena Cena ČTK.
Prodeje fotografií na zahraničních trzích se po poklesu a stagnaci v prvním pololetí vrátily v druhé
polovině roku na obvyklou úroveň a celkově za rok 2016 dosáhly stejné výše tržeb jako v roce
předchozím.
V roce 2016 se podařilo rovněž kompletně dokončit první fázi rozsáhlého projektu digitalizace cca 400
popisových archivních knih, kde jsou obsažené veškeré a úplné textové informace o každém
jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK.
Dokončenou první fází je převod všech stran popisových knih do statických *.pdf a *.tiff souborů, a tím
vytvoření elektronické zálohy k těmto jedinečným archivním materiálům.
Formou zadání a pilotního projektu byla rozpracovaná také druhá část projektu, tedy tzv. rekognice
všech zdigitalizovaných textů do strojově čitelné podoby a následně pak do databáze umožňující
online fulltextové vyhledávání v těchto popisových knihách. Třetí a poslední fází projektu by měla být
implementace těchto textů do stávající elektronické databáze fotobanky. Kompletní digitalizace
popisových knih si vyžádá investici kolem dvou miliónů korun. Část nákladů již agentura pokryla
z provozních zdrojů.
O dalším postupu rozhodne generální ředitel před koncem roku 2017.
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Agentura již několik let kvůli finanční náročnosti kontinuální digitalizace vlastních archivních předloh
digitalizuje fotografie především na základě konkrétních požadavků klientů.

AKADEMIE ČTK
Výnosy Akademie v roce 2016 činily 1 185 520 Kč bez DPH, což je nejvíc v její dosavadní historii.
Oproti roku 2015 - z hlediska výnosů druhém nejlepším - je to navýšení o tři procenta. Ve srovnání s
rokem 2014 byly loňské výnosy vyšší o 10 procent.
Za celý rok byl s částkou 380 000 Kč bez DPH nejvýnosnější kurz Člověk před mikrofonem a
kamerou. V roce 2015 to byl také nejvýnosnější kurz, avšak výsledek v roce 2016 byl ještě o 30
procent vyšší.
Kurz Jak komunikovat s novináři loni vynesl 197 080 Kč bez DPH (dvojnásobek proti roku 2015).
Krizová komunikace vynesla 109 420 Kč, Tvůrčí psaní 72 000 Kč, Čeština ve veřejném styku 58 080
Kč a Základy žurnalistiky 47 200 Kč.
Na loňském výsledku měla značný podíl série kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pro
zhruba 20 nejvyšších manažerů objednalo mediální trénink. V letošním roce mají zájem v tréninku
pokračovat.
V prvním čtvrtletí pokračovaly kurzy pro Úřad vlády (kamera, foto, krizová komunikace, sociální sítě).
Pokračovalo standardní a rozšířené školení nových redaktorů a stážistů. Řada zaměstnanců se také
zúčastnila veřejných kurzů Akademie (sociální sítě, Základy fotožurnalistiky, Psaní pro web, Praktická
cvičení z češtiny, Člověk před mikrofonem a kamerou).

PROTEXT
Služba PROTEXT (PR Original TEXT) je specializovaná nabídka ČTK pro distribuci tiskových sdělení
založená v roce 1999. Umožňuje firmám, veřejným institucím i jednotlivcům využít komunikační síť
ČTK pro rozšíření jejich tiskové zprávy. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční
sdělení zadavatele“.
V současnosti je v databázi Protextu již více než 22 tisíc zpráv. Ročně službu využije zhruba 300
zadavatelů z ČR. Servis je multimediální a k distribuci používá kromě internetu i satelit a mobilní
aplikace. Dostupný je sedm dní v týdnu.
Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky
spolupráci se světovými tiskovými agenturami. V rámci této služby zajišťuje i překlady do cizích
jazyků. Agenturám BusinessWire (USA), APA–OTS (Rakousko), PRNewswire (Velká Británie) a nově
PRConnect (Polsko) naopak umožňuje zveřejnění tiskových zpráv jejich klientů v České republice a
v případě APA-OTS také na Slovensku. Příjmy od zahraničních partnerů tvoří zhruba polovinu výnosů
oddělení Protextu.
Protext využívají především středně velké firmy, výjimečně také jednotlivci nebo veřejné instituce.
Společnosti, které zveřejňují své tiskové zprávy prostřednictvím Protextu, jsou z různých oborů. V
současnosti jsou nejpočetnější sdělení z oblasti informačních technologií, kterých je v databázi
Protextu přes pět tisíc. Mezi zákazníky jsou PR agentury, IT firmy, realitní kanceláře, umělecké
galerie, hotely, školy, stavební firmy atd.
Mezi nabízené doplňkové služby patří tvorba tiskové zprávy, korektura a novinářská editace. Od roku
2016 Protext spolupracuje s několika zpravodajskými portály a zprostředkovává umístění PR článků
svých klientů na těchto serverech.
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OBCHODNÍ ÚSEK
Obchodní výsledky zajišťované OÚ (ČTK sdružuje několik samostatně obchodujících jednotek, SBÚ –
například Protext, Akademie, Fotobanka...) dopadly velmi dobře.
Výnosy překročily rozpočtovanou částku o 2,24% a proti skutečnosti předchozího roku se zlepšily o
1,45%. Po osmi letech soustavného poklesu příjmů se tak vrátily k růstu.
Úspěch roku 2016 spočívá především v tom, že se obchodníkům podařilo přesvědčit k návratu bývalé
významné klienty, získat nové či rozšířit smlouvy se současnými.
Situace na trhu je nicméně nadále velice složitá. Rozhodující klientela, což jsou soukromí vydavatelé
či vysílatelé a veřejnoprávní média, stejně jako státní a veřejné instituce pokračují v prudkém tlaku na
cenu.
Pro vydavatelství s ekonomicky silnými a vlivnými vlastníky, jejichž stěžejním podnikatelským oborem
zpravidla nejsou média, nemá objektivní, ověřené, nezávislé zpravodajství takovou hodnotu, jako
snižování nákladů a zvyšování zisku. Minimalizace nákladů na pokrytí informačních potřeb je určující i
u institucí financovaných z veřejných prostředků, včetně ministerstev a státních úřadů, samosprávných
celků, politických institucí apod. Shodná situace je i v podnikové sféře.
Snaha ušetřit tak vede k využívání služeb alternativních informačních produktů agregujících již
zveřejněné informace, které ovšem mají často svůj původ ve zpravodajství ČTK. Tyto alternativní
produkty pak na trhu konkurují ČTK. Přestože je jejich obsah ve významné míře odvozen od
zpravodajství ČTK, výnosy v adekvátním rozsahu agentura nesdílí.
Sběrem zpráv z tisku, internetu a sociálních sítí se k odběratelům dostávají nekomplexní, mnohdy
nedostatečně podložené informace, které jsou ale vydávány za plnohodnotný zpravodajský servis
využívaný pak institucemi a firmami při jejich rozhodování. Zkratka ČTK u části takto stažených zpráv
tak bez souhlasu agentury slouží ke zdání kvality těchto pochybných výběrů.
Obchodní úsek pokračoval v postupném snižování celkových barterů, jejichž součet klesl o 1,2%.
Velkou část své aktivity věnoval OÚ obchodní podpoře nového produktu ČTK Live (on-line reportáže
pro publikaci na webových stránkách zákazníků). Novinka získala u klientů velmi dobrý ohlas a
postupně se stává obchodně zajímavou součástí agenturní nabídky. Zejména ve druhé polovině roku
se obchodníci při jednáních s klienty cílevědomě zaměřovali na zjišťování záměrů a plánů vydavatelů
on-line titulů týkajících se živých videopřenosů. Informace z trhu budou využity při finalizaci projektu
ČTK na toto téma.
Důrazněji než v minulých letech postupuje OÚ vůči neplatičům. Obecně lze říci, že platební morálka
velkých zákazníků je dobrá, problémy způsobují spíš menší internetoví vydavatelé, kteří buď přecení
své síly, nebo jim projekt nevyjde. OÚ v těchto případech, po vyčerpání možností obchodního řešení a
po nezbytných krocích, jež mají svůj právní význam, smlouvy vypovídá a předává věc k vymáhání
právní cestou.
V rámci péče o zákazníky se OÚ organizačně podílel na setkání redakčních manažerů ČTK s partnery
z redakcí odběratelů ČTK, jež bylo věnováno novým zpravodajským formátům. Tento způsob
komunikace s klienty se opět velmi osvědčil a přinesl řadu důležitých podnětů i pro obchodní činnost.
Snaha o zvyšování obecného povědomí o ČTK se soustředila především na přednášky pro studenty
vysokých, případně středních škol a na jejich exkurze po redakcích ČTK. K podpoře značky ČTK a
některých agenturních produktů a služeb využívá OÚ také reklamní prostor u svých klientů
nasmlouvaný v rámci barterového plnění.
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT)
Hlavní projekty, které Úsek IT řešil v roce 2016, byly zaměřeny na infrastrukturu, posílení její
spolehlivosti a přizpůsobení moderním trendům v těch oblastech, kde to je pro agenturu přínosné.

Produkční systémy
Redakční systém, základní nástroj pro tvorbu agenturních produktů, byl i v průběhu roku 2016
průběžně vyvíjen a upravován, přestože ke konci roku již byly zahájeny práce na přípravě jeho
zásadní aktualizace.
Provedené úpravy směřovaly zejména k podpoře změn v agenturních formátech, především
vzájemného odvozování textových zpráv a navazování multimédií tak, aby bylo možné zachovat
návaznost vydaných dokumentů i v případech, kdy se plně nevyužívají agenturní verze.
Další výraznou změnou bylo převedení produkce videa do redakčního systému. Vydávání videa se tak
sjednotilo s ostatními typy médií, jak co se týká formátu, tak i redakčního procesu. Současně bylo
upraveno i rozhraní pro přenos informací z redakčního systému do fotobanky, využívané pro video i
infografiku.
Do ostrého provozu byly nasazeny úpravy pro rychlou distribuci fotografií ke klientům odesíláním
přímo z terénu. Fotografie jsou automaticky doplněny o metadata připravená v redakčním systému.
Systém pro online přenosy (ČTK Live) nasazený v předchozím roce byl rozšířen tak, aby byla
zajištěna dostatečná redundance a posílena jeho spolehlivost. Další vývoj systému se týkal zejména
podpory integrace s redakčním systémem.

Databázové a distribuční systémy
Na platformě nové Infobanky byly připraveny a nasazeny interní aplikace pro editaci textového obsahu
databází a v návaznosti na tyto úpravy probíhal vývoj zcela nového řešení dokumentačních databází.
Základní vývoj byl na konci roku prakticky dokončen, značná část dokumentačních databází byla
naplněna obsahem a řešení bylo předáno k využívání Dokumentační redakci.
V průběhu roku byly na novou platformu převáděny návazné aplikace, jejichž migrace byla podmíněna
připraveností klientů. Šlo zejména o dávkové výstupy pro zahraniční poskytovatele textových
databázových služeb.
Pro distribuci fotografií z letní olympiády byla dočasně navýšena rychlost satelitní sítě. Současně ČTK
dále nasazovala zálohování satelitního a internetového přenosu do systémů IRISng.

Foto a multimédia
V redakčním systému i v systémech pro distribuci byla doplněna podpora pro další souborové formáty
využívané pro infografiku.
V testovacím provozu bylo zahájeno využívání systému pro tvorbu online grafických prezentací.
Systém je poskytován dodavatelem a s jeho využitím mohou být grafy generovány a automaticky
aktualizovány na základě datových výběrů. Systém se osvědčil i při práci s daty z průběžných
výsledků podzimních senátních voleb.
Část aktivit ÚIT v této oblasti byla zaměřena na podporu infrastruktury pro produkci živého vysílání
zpravodajského videa. To zahrnuje vytipování a pořízení vhodných zařízení pro snímání a přenos
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videa, vhodné externí služby pro jeho online distribuci a pořízení a nasazení zařízení umožňující
zpracování a přímou distribuci datového toku.
Ve druhé polovině roku probíhal vývoj nové verze Fotobanky ČTK, jejíž uživatelské rozhraní graficky
navazuje na řešení Infobanky. Cílem je plně responzivní aplikace moderního vzhledu podporující práci
klientů na různých typech zařízení včetně mobilních. Aplikace bude současně lépe integrovaná
s interním fotoarchivem a umožní plně redundantní nasazení.

Infrastruktura
Na základě výběrového řízení zvolila ČTK poskytovatele, s nímž zásadně obměnila a rozšířila
serverovou infrastrukturu tak, aby zajistila její vyšší dostupnost a tím i spolehlivost poskytovaných
agenturních služeb.
Všechny provozně důležité systémy a jejich data byly od poloviny roku převáděny na nový provozní
model a jsou zdvojeny ve vzdáleném datovém centru s využitím technologie hybridního cloudu.
Současně s tím ČTK obměnila a rozšířila některé klíčové prvky, zejména datová úložiště využívaná
pro fotoarchiv.
Obměněny byly také bezpečnostní nástroje využívané na pracovních stanicích. Důvodem změny byla
hlavně úspora nákladů, nicméně nové řešení současně poskytuje i další nástroje pro distribuci
aktualizací využívaného programového vybavení a zabezpečení dat notebooků.
Již začátkem roku dokončila ČTK úpravy nástrojů a procesů pro evidenci softwarových licencí.
Dokladem jejich správného využívání potom byl bezproblémový výsledek kontroly správy licencí,
kterou si vyžádal jejich největší dodavatel.
Nejzávažnějším bezpečnostním incidentem byly útoky vedené proti veřejným serverům ČTK v dubnu
2016. Útoky vedly k dočasnému blokování serveru webového portálu České noviny a vyskytlo se při
nich i podezření na únik dat ze serveru Fotobanky ČTK.

ZAHRANIČNÍ ČINNOST ČTK
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.
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 2016 dosáhla ČTK zisku 4 090 tis. Kč, což bylo o 3,8 mil. Kč lepší než rozpočet a o 1,5 mil. Kč
horší než v roce minulém.

Rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako vyrovnaný. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2015 počítal
s poklesem výnosů o 1,2 % a se snížením nákladů o 1,5 %.
Jak ve výnosech, tak v nákladech byl rozpočet navýšen. Výnosy byly vyšší o 4,7 mil. Kč, z toho
3 mil. Kč připadly na zvýšení tržeb a zbytek na mimořádné výnosy. Náklady rozpočet překročily
277 tis. Kč.
1

Základem úspěšného roku byl opět vývoj v hlavních činnostech , což je dlouhodobě a standardně
vykazovaný agregát, jehož cílem je eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření
ČTK. V tomto ukazateli pokračuje stabilní úroveň výnosů i nákladů (viz Graf 1). Jejich zisk dosáhl výše
7 802 tis. Kč a překonal rozpočet o 3,5 mil. Kč.
Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 5 399 tis. Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo
5 031 tis. Kč.
Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč
Rozp.
rozdíl k
2016
min. roku
282
-1 532

rozdíl k
rozpočtu
3 808

Skut.
2016
4 090

Skut.
2015
5 622

Hospodářský výsledek před zdaněním

4 714

6 209

282

-1 495

4 432

Provozní hospodářský výsledek

5 399

6 769

368

-1 370

5 031

Hospodářský výsledek hlavních činností

7 802

10 133

4 271

-2 331

3 531

tis. Kč
Hospodářský výsledek za účetní období

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.
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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 5,52. Agentura nemá žádné bankovní
půjčky.
Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2016 v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové ocenění
AAA Czech Stability Award udělené opětovně společností Bisnode.
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Majetek
ROZVAHA
Aktiva
Bilanční suma se meziročně snížila o 2,4 mil. Kč. Snížení bylo způsobeno kombinací snížení
dlouhodobého majetku o 9,5 mil. Kč a zvýšení oběžných aktiv o 7,2 mil. Kč. Ostatní aktiva
se na změně bilanční sumy podílela částkou mínus 159 tis. Kč.
Snížení dlouhodobého majetku je výsledkem snížení samostatných movitých věcí důsledkem
kombinace odpisů a investic a přechodem části dlouhodobého finančního majetku do krátkodobého.
V oběžných aktivech se zvýšily o 1,6 mil Kč pohledávky a o 5,6 mil. Kč finanční majetek (včetně
krátkodobého finančního majetku).

Pasiva
V pasivech se snížení bilanční sumy projevilo poklesem vlastního kapitálu o 2,6 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 se zvýšily o 698 tis. Kč. O 528 tis. Kč se snížily rezervy, o 477 tis. Kč se naopak zvýšily
dlouhodobé závazky a o 746 tis. Kč závazky krátkodobé. Ostatní pasiva poklesla o 497 tis. Kč. Podíl
cizích zdrojů zůstal pod 10 % a dosáhl úrovně 9,7 %.
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Tabulka 2 Hlavní položky rozvahy

k 31.12.; v tis. Kč

2016

2015

2014

Podíl v % Rozdíl 16-15

Aktiva celkem

469 390

471 782

472 444

100,00%

-2 392

Dlouhodobý majetek

303 080

312 481

314 496

64,57%

-9 401

828

886

1 056

0,18%

-58

296 517

303 638

305 460

63,17%

-7 121

38 263

38 263

38 263

8,15%

0

budovy, stavby

249 682

257 443

257 313

53,19%

-7 761

sam. mov. věci

7 420

7 871

9 864

1,58%

-451

jiný dlouh. majetek

20

20

20

0,00%

0

nedok. dlouh. maj.

1 132

41

0

0,24%

1 091

5 735

7 957

7 980

1,22%

-2 222

163 767

156 599

155 504

34,89%

7 168

z toho

dlouhodobý nehm. majetek
dlouhodobý hmotný majetek
z toho

pozemky

dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
z toho

zásoby

0

0

0

0,00%

0

31 262

29 706

27 286

6,66%

1 556

132 505

126 893

128 218

28,23%

5 612

2 543

2 702

2 444

0,54%

-159

Pasiva celkem

469 390

471 782

472 444

100,00%

-2 392

Vlastní kapitál

420 064

422 654

423 725

89,49%

-2 590

45 708

45 013

45 129

9,74%

695

1 959

2 487

3 241

0,42%

-528

dlouhodobé závazky

19 762

19 285

18 667

4,21%

477

krátkodobé závazky

23 987

23 241

23 221

5,11%

746

0

0

0

0,00%

0

3 618

4 115

3 590

0,77%

-497

krátkodobé pohledávky
finanční majetek
Ostatní aktiva

Cizí zdroje
z toho

rezervy

bankovní úvěry
Ostatní pasiva

FINANČNÍ MAJETEK
Vývoj finančního majetku
byl v průběhu roku stabilní. Výkyvy v rámci jednotlivých měsíců jsou výsledkem působení
jednorázových výdajů (mzdy) a průběžných příjmů.
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Graf 2 - Vývoj finančního majetku v průběhu roku 2016

Cenné papíry v rámci asset managementu

ČTK má část volných prostředků umístěnou do dlužných cenných papírů. Toto portfolio spravuje
ČSOB asset management.
V roce 2016 se hodnota portfolia zvýšila o 104 tis. Kč (o 1,3 %). V období od roku 2008 byla průměrná
výkonnost portfolia 2,10 % p. a.
Hodnota portfolia k 31. 12. 2016 tak činila 8 111 tis. Kč. Skládá se z dluhopisů ČR a fondů. V roce
2017 plánujeme tento druh investování ukončit.
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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. 2016 činil 44 093 tis. Kč. V rámci roční závěrky je navrhováno využití 9,2 mil. Kč pro
strategické rozvojové záměry agentury na příští léta a na doplnění fondů rozvoje, digitalizace a
propagace. Nový zůstatek nerozděleného zisku bude činit 34 883 tis. Kč.
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 2016 bylo z těchto fondů čerpáno nejvíce
z fondu rozvoje – 1,6 mil. Kč.

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku
2016
v tis. Kč
sociální fond
fond soc.pojištění
fond vzdělávání
fond rozvoje
fond penzijního připojištění
fond propagace
fond digitalizace

Fondy ze zisku celkem

počáteční
zůstatek
96
251
1 372
6 742
152
0
0

8 613

zvýšení

snížení

konečný
zůstatek

2 500
0
0
0
2 100
322
700

2 525
230
242
1 584
2 169
0
68

71
21
1 130
5 158
83
322
632

5 622

6 818

7 417
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Personalistika a mzdy

ZAMĚSTNANOST
Počet zaměstnanců
Mezi lednem a prosincem 2016 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce snížil o pět zaměstnanců.
Tabulka 4- Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce
měsíce-->

1

zpravodajství

178 178 179 178

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

177 178 179 180 177 177 177 177

databanka multimédií

11

11

12

12

11

11

11

11

11

11

11

11

obchodní úsek

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

úsek informačních technologií

26

26

26

26

26

26

26

25

24

24

24

24

řízení a správa

15

15

15

15

15

16

16

13

13

13

13

13

provoz

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

ostatní

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Celkem

252 253 255 254

252 254 255 252 247 247 247 247

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 2015
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Struktura zaměstnanců

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2014
rok

jednotka

2016

2015

2014

evidenční počet k 31.12.

počet

245

252

262

ukazatel fluktuace v %

%

8,77

8,94

8,83

průměrný věk

roky

45,31

44,82

44,10

průměrná doba zaměstnání

roky

14,69

14,64

14,26

% bez maturity

%

4,51

5,15

6,00

% středoškoláků

%

36,09

34,93

35,90

% vysokoškoláků

%

59,40

59,93

58,00

% redaktorů

%

71,44

70,38

69,80

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2016 dosáhl hodnoty 45,31 a meziročně se zvýšil
o 0,49 roku. Průměrná doba zaměstnání stagnovala na úrovni 14,7 roku. Ukazatel fluktuace se mírně
snížil na 8,77 %.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se mírně snížil na úkor
ostatních dvou kategorií a činil 59,4 %. Podíl redaktorů na celkovém stavu se zvýšil na 71 %.

MZDY
Produktivita práce a průměrný výdělek

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 3,6 %, což při meziroční míře inflace 0,7 % znamenalo zvýšení
reálné mzdy o 2,8 %. Výkony rostly o 0,2 %, což při poklesu průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců o 2,45 % vedlo k růstu produktivity práce o 2,7 %. Objem vyplacených mezd vzrostl
o 1 %.
Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek
Ukazatel
Objem vyplacených mezd

jednotka
tis. Kč

z toho ve zpravodajství tis. Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

jedn.

z toho ve zpravodajství jedn.

Průměrný výdělek

Kč/měsíc
z toho ve zpravodajství Kč/měsíc

2016

2015

2014

120 689 119 480 119 958

%
2016/2015
101,01%

86 335

86 140

86 543

100,23%

243

249

254

97,55%

174

170

173

102,58%

41 383

39 966

39 390

103,55%

41 268

42 235

41 666

97,71%

Výkony

tis.Kč

249 975 249 510 254 580

100,19%

Produktivita práce

tis.Kč/rok

1028,58 1001,53 1003,15

102,70%

Roční průměrný výdělek

tis.Kč/rok

496,60

479,59

472,68

103,55%
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Nominální a reálná mzda

Průměrná mzda se v roce 2016 zvýšila nominálně o 3,55 % a reálně o 2,83 %. Poměr k hodnotám
dosaženým v celé České republice se nemění.
Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda
prům. mzda prům. mzda prům. mzda
2016
2015
2014

Kč

změna
nom.
mzdy

inflace

změna reál.
mzdy

ČR

27 589

26 467

25 607

4,24%

0,70%

3,51%

ČTK

41 383

39 966

39 390

3,55%

0,70%

2,83%

1,50

1,51

1,54

0,84

poměr ČTK/ČR

SOCIÁLNÍ PROGRAM

Na sociální program ČTK v roce 2016 vynaložila 4,9 mil. Kč, tedy téměř stejně jako v roce 2015.
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 2016 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
tis. Kč
stravné - soc. fond
fond soc. pojištění

2016
2525

2015
2518

2014
2604

230

230

170

penz. připojištění -fond

2169

2159

2190

celkem

4 924

4 907

4 964
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Hospodaření
CELKOVÉ VÝSLEDKY

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 4 090 tis. Kč. Z toho byl
provozní hospodářský výsledek + 5,4 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek mínus 685 tis. Kč
a odložená daň z příjmů mínus 624 tis. Kč.
Výkony meziročně vzrostly o 465 tis. Kč a výkonová spotřeba o 225 tis. Kč. Zvýšení osobních nákladů
o 2,3 mil. Kč bylo doprovázeno poklesem odpisů o 806 tis. Kč. O 4,5 mil. Kč se zvýšila úprava hodnot
pohledávek. Provozní hospodářský výsledek se tak meziročně zhoršil o 1,4 mil. Kč.
Ve srovnání s rozpočtem byly výkony lepší o 3,1 mil. Kč a současně byla vyšší i výkonová spotřeba (o
1 mil. Kč). Osobní náklady ušetřily 200 tis. Kč, odpisy 1,4 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek byl
proti rozpočtu zlepšen o 5 mil. Kč. Proti rozpočtu se zhoršil finanční hospodářský výsledek, což bylo
způsobeno nižší než předpokládanou výkonností cenných papírů.
Plné znění výkazu zisku a ztráty je uvedeno v Příloze k účetní závěrce
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VÝNOSY A NÁKLADY PODLE DRUHŮ
Výnosy
Tržby
Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 249,9 mil. Kč a meziročně se tak zvýšily
o 0,2 %. Tento výsledek byl ovšem o 3 mil. Kč lepší, než předpokládal rozpočet.
V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 239,6 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,7 %.
1,8 mil. Kč. Proti rozpočtu se zde zlepšily o 2,4 mil. Kč.
Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 186,7 mil. Kč
a meziročně se zvýšily o 2,7 mil. Kč. Rozpočet, který počítal s mírným poklesem na 183,4 mil. Kč byl
překročen o 3,3 mil. Kč.
Tržby za techniku meziročně vzrostly o 2,8 % na 6,5 mil. Kč. Rozpočet překročily 4,4 %.
Tržby za nájemné meziročně stagnovaly, a protože rozpočet předpokládal jejich zvýšení, chybělo jim
1,4 mil. Kč.
Tržby za reklamu se meziročně snížily o 2,2 mil. Kč, ale rozpočet mírně (o 246 tis. Kč) překročily.
Tržby za ostatní služby meziročně stagnovaly a udržely tak úroveň 26,9 mil. Kč. Rozpočet předstihly
o 684 tis. Kč. Tvoří je hlavně tržby databanky multimédií (fotobanky), Protextu a Akademie.
Ostatní druhy výnosů
Ostatní druhy výnosů se v roce 2016 podílely na celkových výsledcích částkou 3 mil. Kč. Tradičně je
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl
454 tis. Kč. Tento rok se přidala kompenzace za problémy spojené s výstavbou vedlejšího hotelu ve
výši 2 mil. Kč.

Náklady
Osobní náklady
Osobní náklady jsou logicky největším druhem nákladů. V roce 2016 představoval jejich objem 71 %
relevantních celkových nákladů.
Meziročně vzrostly o 2,3 mil. Kč, což bylo způsobeno hlavně výplatou vyšší roční odměny, na kterou
generální ředitel vyčlenil i mimořádný výnos, kterým byla již zmíněná dílčí platba dvoumiliónové
kompenzace za dopady demolice a stavby v sousedství ČTK.
Tím se současně odboural vliv tohoto mimořádného příjmu na celkový výsledek hospodaření ČTK.
Proti rozpočtu jsme zde ušetřili 200 tis. Kč. Zdrojem úspory osobních nákladů bylo snížení
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 2,5 %.
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Služby
Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2015 vzrostly za
celou ČTK o 600 tis. Kč a rozpočet překročily o 925 tis. Kč. V hlavních činnostech se objem
nakupovaných služeb zvýšil o 1,6 mil. Kč, což bylo téměř přesně na úrovni rozpočtu. Zvýšily se
položky opravy, software, cestovné a nákup agentur, významněji poklesly ostatní služby a fotoslužby.
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, nebo jiné velké agentury.
Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti
Kč

Skut. 2016

Skut. 2015

R 2016

změna k
2015

změna k
rozp.

Opravy a udržování

4 723 955

3 560 615

5 495 710

32,7%

-14,0%

Cestovné

5 607 513

5 392 121

5 754 625

4,0%

-2,6%

Reprezentace

689 421

623 829

539 645

10,5%

27,8%

telefony

2 010 962

1 949 442

1 988 344

3,2%

1,1%

datové služby

2 444 092

2 297 006

2 239 848

6,4%

9,1%

nákup agentur

11 254 681

10 965 021

10 991 461

2,6%

2,4%

inzerce, reklama

192 375

180 998

186 025

6,3%

3,4%

softw are

1 680 613

1 259 179

1 109 049

33,5%

51,5%

nájemné (bez leas)

1 293 643

1 299 182

1 380 238

-0,4%

-6,3%

Ostraha

1 384 946

1 397 940

1 406 900

-0,9%

-1,6%

úklid

841 326

741 624

921 272

13,4%

-8,7%

fotoslužby

833 311

1 003 387

939 750

-17,0%

-11,3%

1 569 400

1 589 441

1 475 500

-1,3%

6,4%

elektronický archiv

272 400

272 400

285 520

0,0%

-4,6%

dosud neuvedené

6 405 397

7 042 157

6 500 821

-9,0%

-1,5%

41 204 035

39 574 342

41 214 708

4,1%

0,0%

audit a právní služby

Celkem služby

Odpisy
Odpisy ve srovnání s minulým rokem poklesly o 806 tis. Kč a dosáhly úrovně 12,4 mil. Kč. Proti
rozpočtu ušetřily 1,4 mil. Kč.

Ostatní náklady
Skupina materiál a energie se o 370 tis. Kč snížila, ale rozpočet o 74 tis. Kč překročila. Překročení
rozpočtu bylo v položkách materiál a drobný majetek.
Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (0,8 mil. Kč) a odložená daň z příjmů (0,6 mil Kč).
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VÝNOSY A NÁKLADY PODLE STŘEDISEK A ČINNOSTÍ
Tabulka 10 - Podíl jednotlivých středisek a činností na nákladech a výnosech
tis. Kč

náklady

podíl

Zpravodajství celkem
z toho slovní zpravodajství
z toho multimediální zpravodajství
z toho zahr. odbočky
z toho oblastní odbočky
z toho ČOL
databanka multimédií
Protext
Akademie
obchodní úsek
bártry
úsek informačních technologií
řízení a správa
provoz budov + nájmy
Společné náklady a výnosy

151 760
125 578
22 494
4 710
33 109
3 687
10 168
1 490
1 213
7 761
10 418
17 935
13 540
28 626
5 950

60,98%
50,46%
9,04%
1,89%
13,30%

celkem

248 861

výnosy

podíl

krycí příspěvek

4,09%
0,60%
0,49%
3,12%
4,19%
7,21%
5,44%
11,50%
2,39%

182 664
160 863
17 992
139
34 322
3 810
16 998
3 589
1 176
0
10 264
7 197
34
28 636
2 393

72,21%
63,59%
7,11%
0,05%
13,57%
1,51%
6,72%
1,42%
0,46%
0,00%
4,06%
2,85%
0,01%
11,32%
0,95%

30 904
35 284
-4 502
-4 570
1 213
123
6 830
2 099
-38
-7 761
-153
-10 738
-13 506
10
-3 557

100,00%

252 951

100,00%

4 090

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 30,9 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 61 % a na výnosech z 72 %. Náklady
na krajské redakce dosáhly výše 33,1 mil. Kč. Nejvíce čerpaly odbočky Brno (4,3 mil. Kč), Olomouc
(2,3 mil. Kč) Hradec Králové (2,2 mil. Kč) a Ostrava (2,1 mil. Kč).
Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2016 částky 4,7 mil. Kč, z toho nejvíce čerpaly
odbočky Brusel (1,9 mil. Kč) a Berlín (1,7 mil. Kč).
Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 10,2 mil. Kč a přímé výnosy 17,0 mil. Kč.
To představovalo 4,1 % nákladů a 6,7 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6,8 mil. Kč.
Středisko Protext zlepšilo svůj krycí příspěvek na 2,1 mil. Kč při 1,5 mil. Kč nákladů a 3,6 mil. Kč
výnosů.
Akademie hospodařila v zásadě vyrovnaně s výnosy 1176 tis. Kč a s náklady 1213 tis. Kč.
Obchodní úsek měl v roce 2016 náklady ve výši 7,8 mil. Kč, což představovalo 3,1 % celkových
nákladů a 4,2 % z tržeb za zpravodajství.
Náklady na techniku, soustředěné v úseku informačních technologií, dosáhly v roce 2016 úrovně
17,9 mil. Kč a na celkových nákladech se podílely ze 7,2 %.
Podíl nákladů na řízení a správu dosáhl v roce 2016 úrovně 5,4 %. Podíl nákladů na provoz budov
(včetně pronajímaných prostor) byl 11,5 %. Tržby spojené s pronájmem nebytových prostor dosáhly
28,6 mil. Kč a na celkových výnosech se podílely z 11,3 %. 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.
V roce 2016 představoval objem těchto položek 2,4 % nákladů a 1,0 % výnosů. Projevují se zde
např. náklady spojené s tvorbou opravných položek, tvorbou rezerv, odložená daň, finanční náklady
a náklady na Radu ČTK.
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY

V roce 2016 ovlivnila hospodaření ČTK kompenzace od majitelů hotelu, sousedícího s budovou ČTK,
která má zmírnit problémy, které ČTK vzniknou v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Problémy se týkají
pracovního prostředí našich zaměstnanců i nájemců. Výše kompenzace v roce 2016 činila 2 mil. Kč.
Jak bylo uvedeno výše, celá částka byla vyplacena zaměstnancům ČTK v rámci výroční odměny, a
proto nezkreslila celkový výsledek hospodaření.

ZÁVĚRKOVÉ OPERACE

V průběhu roku 2016 byla čerpána rezerva na obnovu hardware částkou 527,8 tis. Kč. Zůstatek
ve výši 15 tis. Kč bude dočerpán v roce 2017.
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 2016
byl zvýšen o 624 tis. Kč
Tabulka 11 - Tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek
Kč

úč.sk.

poč.zůst.

čerpání

tvorba

koneč. zůst.

na opravy

45

rezerva na soudní spory

45

50 000

rezerva na obnovu hardware

45

542 786

rezerva na obnovu redakčního systému

45

1 894 400

0

1 894 400

odložený daňový závazek

48

17 351 698

623 642

17 975 340

19 838 884

623 642

527 787 19 934 739

celkem

0

0
50 000
527 787

14 999

Dále byly v rámci závěrkových operací vytvořeny a zaúčtovány opravné položky k pohledávkám
a odpisy pohledávek podle následující tabulky:

Tabulka 12 - Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám
2016
646 - Výnosy z odepsaných pohl.
546 - Odpisy pohledávek

35 513

2015
156 418

2014
47 930

2013
81 905

-1 033 267 -4 024 915 -3 940 171 -1 928 953

558 - Tvorba zákon. oprav. pol.

252 558

3 011 133

1 073 926

559 - Tvorba opravných položek

-593 755

1 481 617

1 987 429 -4 138 158

-1 338 951

624 254

-830 886 -5 884 752

Saldo celkem

100 454
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Vývoj v roce 2017

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 2016 ovlivnily.

ODHADOVANÝ VÝVOJ V ROCE 2017

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 jsme předpokládali mírné zvýšení výnosů a stagnaci nákladů.
Rozpočet je tak sestaven jako ziskový (2 370 tis. Kč). Objem výnosů dosáhne 250 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 dosáhli dohody s majiteli vedlejší
budovy, která znamená, že ČTK bude inkasovat další kompenzaci za problémy spojené s rekonstrukcí
sousední budovy, bude rozpočet v oblasti mimořádných výnosů překročen a tím bude zajištěno, že
bude spolehlivě dodržen či překročen i rozpočet celkový.
Na druhé straně trvající tlak na ceny ze strany všech klientů může mít efekt negativní.
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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 2016 zasedala Rada ČTK v plném počtu sedmi členů (Miroslav Augustin, Vladimír Cisár,
Jakub Heikenwälder, Hana Hikelová, Marcela Mertinová, Tomáš Mrázek a Jan Wintr); dosavadní
předsedkyně Hana Hikelová, místopředsedkyně Marcela Mertinová a místopředseda Miroslav
Augustin byli 23. března 2016 zvoleni i na další roční funkční období.

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 12 zasedání a Rada vydala celkem 12 usnesení.

Zápisy z jednání Rady a usnesení byly zveřejněny na webové stránce Rady ČTK v rámci oficiálního
webu ČTK (www.ctk.cz). Zasedání Rady se pravidelně účastnil generální ředitel ČTK Jiří Majstr
(desetkrát), šestkrát se zasedání Rady zúčastnil ekonomický ředitel ČTK Radim Novák.

V roce 2016 se Rada ČTK vedle běžné agendy, včetně schvalování rozpočtu, výroční zprávy a
vyřizování stížností, zabývala též strukturou redakce a rozsahem kompetencí a odpovědnosti v rámci
redakce, službou Protext, četností oprav vydaných v servisu ČTK, hackerskými útoky na weby ČTK a
situací ohledně nových staveb v okolí budovy ČTK. Členové Rady ČTK podrobně monitorovali
zpravodajství ČTK k senátním a krajským volbám. Od května 2015 členové Rady ČTK průběžně
sledují veškeré aktuální zpravodajství ČTK v Infobance ČTK.

Generální ředitel ČTK informoval Radu ČTK, že proběhl výběr nového auditora na základě doporučení
od právnické kanceláře.

Rada ČTK s účinností od 1. září 2016 jmenovala paní Marii Kronesovou novou tajemnicí Rady.

Agentura fungovala v standardním stavu, bez mimořádností, ekonomická situace ČTK je po krizi
mediálního trhu stabilizovaná, trendy nákladů a výnosů jsou od roku 2012 vyrovnané, hospodaření
ČTK stejně jako v minulých třech letech skončilo mírným ziskem.
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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 2016 bylo Radě ČTK doručeno 11 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 své lednové schůzi Rada ČTK projednala stížnost paní Semotamové z listopadu 2015, která se
týkala zpravodajství ČTK o říjnových volbách na Ukrajině. Všichni přítomní členové rady se ztotožnili
s detailní reakcí na stížnost, kterou vypracoval generální ředitel Jiří Majstr a shodli se na stanovisku,
že nedošlo k porušení zákona o ĆTK. Paní Semotamová obdržela kromě rozhodnutí rady také
kompletní stanovisko generálního ředitele.

Na dubnovém jednání Rada ČTK projednala celkem 4 doručené stížnosti. Rada projednala stížnost
od KŠD LEGAL s.r.o., zastupující tenistu Tomáše Berdycha, která se týkala vydání zprávy o tom, že
tento přední český tenista figuruje v databázi Panama Papers. Tato informace se nezakládala na
pravdě a došlo tak podle advokátní kanceláře KŠD LEGAL s.r.o. k závažnému poškození dobrého
jména tenisty Tomáše Berdycha. Rada ČTK si vyžádala veškeré podklady a jednoznačně
konstatovala, že došlo ze strany ČTK k porušení pravidel a k pochybení. ČTK reagovala po obdržení
stížnosti okamžitou omluvou na svých stránkách a rozeslala tuto omluvu i do všech médií, GŘ Jiří
Majstr pak odeslal omluvu panu T. Berdychovi.
Rada požádala generálního ředitele, aby na dalším zasedání Rady ČTK písemně předložil strukturu
redakce a rozsah kompetencí a odpovědnosti. Zároveň si vyžádala přehled vydaných oprav v servisu
ČTK a srovnání s obdobím leden – duben 2015.

Rada ČTK obdržela dne 19. dubna a dne 26. dubna dvě stížnosti na zpravodajství ČTK od pana Jana
Otavy. První se týkala charakteristiky, kterou ČTK používá ve svém zpravodajství o německé politické
straně Alternative fůr Deutschland (AfD).Stěžovatel protestuje proti tomu, že je tato strana ve
zpravodajství označována jako populistická, pravicově populistická či krajně populistická a uvádí
několik případů zpráv z Českých novin. Druhá stížnost se týkala také charakteristiky, kterou ČTK
používá ve svém zpravodajství - tentokrát o vítězi prvního kola rakouských prezidentských voleb
Norberta Hofera a jeho straně.
Rada ČTK si k oběma stížnostem vyžádala stanovisko generálního ředitele Jiřího Majstra.
Z citací zahraničních médií je zjevné, že jde o mezinárodní konsensus ohledně charakteristiky AfD a
Norberta Hofera a jeho strany. Dále je zjevné, že stručná charakteristika je běžnou součástí zpráv
předních světových agentur. Rada ČTK projednala obě stížnosti na svém květnovém jednání a
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konstatovala, že nedošlo k porušení Zákona o ČTK a ztotožnila se se stanoviskem GŘ.

Rada obdržela dne 19. dubna stížnost pana Jiřího Schmieda, který si stěžuje na to, že ČTK ve zprávě
z 2.3.2016 o výsledcích průzkumu veřejného mínění zamlčela hodnocení nynějšího ruského
prezidenta Vladimíra Putina.
Rada ČTK požádala o stanovisko GŘ Jiřího Majstra, které projednala na dubnové schůzi s tím, že
požádala o doplnění a přepracování reakce. Na svém květnovém jednání pak znovu projednala
stížnost od pana Schmieda, generální ředitel přiznal chybu redakce při zpracování zpravodajského
materiálu. Rada ČTK souhlasila se stanoviskem GŘ s tím, že v daném případě nedošlo k porušení
zákona.
Rada ČTK projednala na svém srpnovém jednání stížnost Davida Bradáče týkající se zpravodajství
ČTK, (zpráva o vraždě izraelské dívky). Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK.
Členové Rady ČTK se ztotožnili se stanoviskem GŘ, v případě vydání této zprávy nedošlo k porušení
Zákona o ČTK. Stěžovateli bylo zasláno kompletní stanovisko.
Rada ČTK na srpnovém jednání projednala také stížnost Krajského úřadu Jihomoravského kraje na
zpravodajství ČTK. Jako podklad si vyžádala také stanovisko generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra
včetně kompletního znění všech vydaných zpráv týkajících se Zásad územního rozvoje kraje. Členové
Rady ČTK posoudili všechny aspekty stížnosti a dospěli k závěru, že nedošlo k porušení Zákona
o ČTK. V několika případech však došlo však k porušení pravidel pro zpravodajství ČTK. Generální
ředitel Radu ČTK informoval, že již důrazně upozornil vedoucího vydání i příslušného redaktora.
Krajský úřad ve stížnosti také požadoval, aby se tematice věnoval jiný redaktor ČTK. Tímto bodem se
Rada ČTK nezabývala, protože nemá ze zákona právo zasahovat do vnitřního chodu redakce.
Členové Rady ČTK se ztotožnili se stanoviskem generálního ředitele ČTK. Stěžovateli bylo odesláno
společně s rozhodnutím Rady ČTK v plném znění.

Rada ČTK na říjnovém jednání projednala stanovisko generálního ředitele ČTK ke stížnostem p.
Aleše Kofránka a pana Jiřího Holátka ke zpravodajství ČTK (zpráva ze dne 13.9. 2016 "Expert: Tunel
Blanka je fiaskem, přivedl do Prahy další auta"). Členové Rady se ztotožnili se stanoviskem GŘ, v
případě vydání této zprávy nedošlo k porušení Zákona o ČTK. Oběma stěžovatelům bylo zasláno
kompletní stanovisko.

Rada ČTK na prosincovém jednání projednala stanovisko generálního ředitele ČTK ke stížnosti
starostky MČ Prahy 2 Mgr. Jany Černochové ke zpravodajství ČTK. Stížnost se týkala zpravodajství
ČTK o Dnu válečných veteránů. Paní starostka považuje zpravodajství ČTK o akcích pořádaných MČ
Prahy 2 za nedostatečné a současně se ohrazuje proti otištění informace o trestním oznámení
podaném na Prahu 2 zastupitelem Danielem Richterem na serveru protext.cz.. Členové Rady ČTK se
ztotožnili se stanoviskem GŘ ČTK, v tomto případě nedošlo k porušení Zákona o ČTK. Rada ČTK si
v této souvislosti vyžádala detailní pravidla o umísťování textů do placeného servisu ČTK – služba
Protext.

Dále Rada projednala stížnost p. Andreje Svorenčíka na porušení Kodexu ČTK v ustanovení
o důsledném uvádění zdroje informací ve zprávách ČTK. Stížnost se týká článku o českých a
slovenských občanech, kteří se zapojili do bojů na Donbase, zveřejněném ve slovenském Deníku N
dne 1. 12. 2016. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Následně Rada ČTK
posoudila všechny aspekty stížnosti a ztotožnila se se stanoviskem GŘ ČTK. Panu Svorenčíkovi bylo
zasláno kompletní stanovisko.
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HOSPODAŘENÍ ČTK

V roce 2016 dosáhla ČTK zisku 4 090 tis. Kč, což bylo o 3,8 mil. Kč lepší než rozpočet a o 1,5 mil. Kč
horší než v roce minulém.

Rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako vyrovnaný. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2015 počítal
s poklesem výnosů o 1,2 % a se snížením nákladů o 1,5 %.
Jak ve výnosech, tak v nákladech byl rozpočet navýšen. Výnosy byly vyšší o 4,7 mil. Kč, z toho 3 mil.
Kč připadly na zvýšení tržeb a zbytek na mimořádné výnosy. Náklady rozpočet překročily o 277 tis.
Kč.

ROZPOČET ČTK NA ROK 2017

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 ČTK předpokládala mírné zvýšení výnosů a stagnaci nákladů.
Rozpočet je tak sestaven jako ziskový (2 370 tis. Kč). Objem výnosů dosáhne 250 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že ČTK v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 dosáhla dohody s majiteli vedlejší
budovy, která znamená, že ČTK bude inkasovat další kompenzaci za problémy spojené s rekonstrukcí
sousední budovy, bude rozpočet v oblasti mimořádných výnosů překročen a tím bude zajištěno, že
bude spolehlivě dodržen či překročen i rozpočet celkový.
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Přílohy
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Zákon č. 517/1992 Sb.



Statut České tiskové kanceláře



Jednací řád Rady České tiskové kanceláře



Usnesení č. 9/2016 k rozpočtu Rady České tiskové kanceláře na rok 2017



Usnesení č. 10/2016 k návrhu rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2017



Usnesení č. 8/2017 k Výroční zprávě o hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2015
včetně závěrečného účtu a Návrhu na rozdělení zisku za rok 2016



Usnesení č. 9/2017 k výroční zprávě Rady ČTK za rok 2016
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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
1)
majetek převedený z Československé tiskové kanceláře, 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
2)
účast 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.
3)
(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 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
4)
rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké 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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STATUT
České tiskové kanceláře
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)
e)
f)
g)
h)
i)

schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační členění,
rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele ČTK,
rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK,
dohlížet na využití účelových dotací,
volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Rady,
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. 9/2016

ze 104. zasedání konaného dne 23. 11. 2016

Rada České tiskové kanceláře schválila na svém 104. zasedání rozpočet Rady ČTK
na rok 2017.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 23. 11. 2016
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
Č. 10/2016

ze 105. zasedání konaného dne 21. 12. 2016
Rada České tiskové kanceláře schválila na svém 105. zasedání rozpočet České
tiskové kanceláře na rok 2017.

Hlasování: 5 - 0 - 0

JUDr. Miroslav Augustin
místopředseda Rady ČTK

V Praze dne 21. 12. 2016
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
Č. 8 / 2017

ze 111. zasedání konaného dne 31. 5. 2017

Rada České tiskové kanceláře na svém 111. zasedání schválila Výroční zprávu
o hospodaření ČTK za rok 2016 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení
zisku roku 2016 včetně návrhu na převod části nerozděleného zisku z minulých let a
Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2016.

Hlasování: jednomyslně ( 5 – 0 – 0 )

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 31. května 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
Č. 9 /2017

ze 112. zasedání konaného dne 19. 6. 2017

Rada České tiskové kanceláře na svém 112. zasedání schválila Výroční zprávu
o činnosti Rady ČTK v roce 2016.

Hlasování: jednomyslně (6 - 0 - 0)

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 19. června 2017
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