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I.

Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře

ÚVOD
Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2017 v souladu se záměrem vedení agentury bez
požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné zdroje, s kladnými rozhodujícími ukazateli a při zachování
kvality zpravodajství.
Ekonomickou stabilitu firmy opět potvrdilo i ratingové ocenění AAA Czech Stability Award
společnosti Bisnode.
Ve zpravodajství patřily nepochybně k nejdůležitějším tématům vládní krize a parlamentní volby,
závěr roku pak patřil přípravě na volby prezidentské. Rozpory mezi koaličními partnery, především
pak mezi Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem dominovaly centrálnímu zpravodajství v prvním
pololetí.
Z ekonomiky se centrální redakce věnovala především ukončení režimu intervencí České národní
banky včetně následných dopadů na kurz koruny. Pozornost dále poutalo zdražení hypotečních úvěrů
i související trend růstu cen nemovitostí.
Významná část zpravodajství se týkala opatření kvůli africkému moru prasat na Zlínsku a situace na
trhu práce - především poklesu nezaměstnanosti a růstu mezd. Mediálně žádaná byla i témata k
elektronické evidenci tržeb, problematice mýtného systému či protestům řidičů linkových autobusů
kvůli nízkým mzdám.
Zahraniční dění v roce 2017 do značné míry předznamenala lednová inaugurace nového amerického
prezidenta Donalda Trumpa. Jeho činnost pak po celý rok poutala pozornost médií i politiků. Velkou
pozornost věnovala redakce i jednání o vystoupení Británie z EU
Obchodně je agentura na českém mediálním trhu především díky kvalitě zpravodajství a dalších
nabízených služeb pevně usazena. Její zpravodajství je považováno za klíčový a spolehlivý
informační zdroj.
Nadále však spatřuje obchodní ohrožení ve zneužívání jejího servisu v nekalé soutěži, založené
především na nerespektování práv ČTK na servis, který vytvořila. To v konečném důsledku škodí i
klientům ČTK, kteří se na trhu chovají férově.
Díky zavádění nových produktů jsou obchodníci ČTK v častějším a těsnějším kontaktu se zákazníky,
jimž jsou tyto produkty určeny. Zpětně pak do agentury přinášejí informace o tom, jaká témata jsou pro
partnery atraktivní.
Pokud jde o hospodářský výsledek, klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech (a nikoli
účetní HV, na kterém se podepsaly jednorázové vlivy, jak je vysvětleno v textu). Hlavní činnosti
dosáhly zisku devět miliónů korun a překonaly rozpočet o pět miliónů, a to předeším díky nákladovým
úsporám. Od roku 2012 jsou trendy nákladů a výnosů vyrovnané.
Přehledná tabulka zachycuje rozhodující čísla o hospodaření (údaje v tis. Kč)
Rozp.
rozdíl k
2017
min. roku
2 370
4 579

rozdíl k
rozpočtu
6 299

Hospodářský výsledek za účetní období

Skut.
2017
8 669

Skut.
2016
4 090

Hospodářský výsledek před zdaněním

10 125

4 714

2 370

5 411

7 755

Provozní hospodářský výsledek

10 854

5 399

2 724

5 455

8 130

9 092

7 802

4 099

1 290

4 993

tis. Kč

Hospodářský výsledek hlavních činností
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Pokud jde o hospodářský výsledek, je jistě vhodné připomenout, že zákon nestanoví jako smysl
fungování ČTK dosahování zisku, ale zákonem definovanou veřejnou službu spočívající především
v poskytování objektivního, všestranného zpravodajství pro svobodné rozhodování občanů. 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. ČTK má nyní nerozdělený zisk ve výši zhruba 35 miliónů korun.
Kromě již zmíněného agentura věnovala rok 2017 také přípravě na akce ke stému výročí založení
republiky a ČTK, které spadají na stejný den.
V roce 2017 vypršelo funkční období ředitele, takže Rada ČTK vyhlásila výběrové řízení na obsazení
této funkce na příští období. V něm vybrala Jiřího Majstra, který funkci vykonával i uplynulých šest let.
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ZPRAVODAJSTVÍ
Formáty zpravodajství
Během roku 2017 redakce zpravodajství dokončily testovací provoz dvou novinek, určených zejména
pro internetové vydavatele a připravily je k zařazení do obchodní nabídky na rok 2018. Jsou jimi
služby ČTK Videostream a ČTK Datové vizualizace.
Tyto novinky si vyžádaly dílčí změny v organizaci práce zpravodajů a fotoreportérů, z nichž mnozí se
na živých přenosech podílejí. Většina krajských redakcí byla vybavena takzvanými videomobily.
Zavádění datových vizualizací se projevilo změnami v dosavadní produkci infografiky – mnohé
pravidelně se opakující „klasické“ grafy, zejména statistického a makroekonomického charakteru, ČTK
postupně převádí do tohoto nového pružnějšího datového formátu, který lépe odpovídá současným
potřebám internetových vydavatelů.
V rámci testovacího provozu nabídla ČTK v roce 2017 například datový speciál vizualizací
z parlamentních voleb. Ve spolupráci s vydavatelstvím Economia také agentura připravila pilotní
projekt makroekonomických vizualizací.
V rámci mezinárodní skupiny agentur MINDS zajišťovala ČTK kompletně infografiku a vizualizace pro
globální zpravodajsský seriál o uprchlících.
V obou případech je hlavním cílem nových služeb především šetřit síly klientů, aby se mohli věnovat
více svým exkluzivním materiálům.

Centrální redakce
Centrální redakce v roce 2017 vydala na 28.000 zpráv a přes 8000 headlinů (krátkých zpráv o 140
znacích).
Nejvíce ji zaměstnávaly vládní krize a sněmovní volby, závěr roku pak patřil přípravě na volby
prezidentské.
Rozpory mezi koaličními partnery, především pak mezi bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou a
vicepremiérem Andrejem Babišem dominovaly zpravodajství v prvním pololetí. Důvody koaličních
rozporů, především podezření na zneužití evropské dotace na farmu Čapí hnízdo, nicméně nadále
prolínaly politickým zpravodajstvím i po zbývající část roku.
V letních měsících se centrální redakce věnovala přípravě a vydávání desítek bilančních oborových
zpráv směřujících k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny.
Po samotné volební dny redakce zprostředkovala informace z volebních místností i stranických
volebních štábů, podílela se rovněž nově na živých videopřenosech (videostreamech) a samozřejmě
poskytovala i kompletní zpravodajství v rámci ČTK Live.
Výsledkové zpravodajství bylo navzdory problémům se servery ČSÚ nejen velmi rychlé, ale i pestré co
do porovnání nejrůznějších volebních statistik, a to díky dobré přípravě volebního týmu agentury.
Zpráv s klíčovými slovy: ČR;volby;sněmovna vydala redakce na 1400, což bylo zhruba o 11 procent
více než při předchozích volbách do sněmovny v roce 2013. Velký podíl na volebním zpravodajství
měla také regionální redakce.
V listopadu centrální redakce oslovila všechny prezidentské kandidáty s anketními dotazy na
nejrůznější politická, společenská, ústavní i hospodářská témata. Jejich odpovědi byly vydány ve
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zprávách i ve strukturovaných dokumentech. Média následně z těchto materiálů čerpala informace i
inspiraci pro vlastní zpravodajskou produkci.
Ze všeobecného zpravodajství bylo významným tématem uzavření smlouvy o odkupu vepřína
v Letech na Písecku, růst platů zdravotních sester a učitelů, zvyšování minimální mzdy či jednání o
týdenní otcovské dovolené. Ze soudů byl výraznější zájem o kauzu lobbisty Dalíka, o vydání údajného
ruského hackera Nikulina do USA, či Ruska a nadále o vývoj případů kolem Jany Nagyové
(Nečasové).
Z ekonomiky se centrální redakce věnovala především ukončení režimu intervencí České národní
banky včetně následných dopadů na posílení kurzu koruny. Dále zdražení hypotečních úvěrů i
související trend růstu cen nemovitostí. Významná část zpravodajství se týkala opatření kvůli
africkému moru prasat na Zlínsku a situace na trhu práce - především poklesu nezaměstnanosti a
růstu mezd. Mediálně žádaná byla i témata k elektronické evidenci tržeb, problematice mýtného
systému či protestům řidičů linkových autobusů kvůli nízkým mzdám.
Z pražských událostí byly výrazné především spory o provozování alternativních dopravních služeb,
kvůli nimž několikrát vyjely do ulic protestovat kolony taxikářů, ale například i pád trojské lávky
v závěru roku a následné kontroly technického stavu mostů nejen v Praze.

Regionální redakce
Více než 30.000 textových zpráv, přes 50.000 fotografií, téměř 6,5 tisíce audiozpráv a několik desítek
videopřenosů má v roce 2017 na svém kontě regionální redakce ČTK.
Právě videopřenosy byly hlavní novinkou regionálního zpravodajství ČTK. Díky nim agentura přinesla
živé video například z příjezdu hlavních hvězd při zahájení filmového festivalu v Karlových Varech,
zásadní tiskové konference, jednání Ústavního či Nejvyššího správního soudu či proražení nejdelšího
železničního tunelu v ČR.
Minulý rok byl v regionech výrazně ve znamení zemědělského zpravodajství. Počátkem roku šlo o
ptačí chřipku, která zasáhla několik regionů, především ale Jihočeský a Jihomoravský kraj.
Zpravodajové textem i obrazem sledovali odstraňování přímých následků, ale i preventivní akce
veterinářů. Ty postihly výrazně nejen malochovy domácí drůbeže, ale i několik velkochovů a v Liberci
dokonce i místní zoo.
Následovaly dubnové a květnové mrazy, které zásadně poškodily domácí ovocnáře, vinaře i pěstitele
zeleniny. ČTK průběžně informovala o aktuálním stavu, následných škodách i odstraňování jejich
následků.
Koncem června se pak objevil na Zlínsku africký mor prasat, se kterým veterináři, chovatelé a myslivci
zápasili neúspěšně až do konce roku. Během půl roku přinesla regionální redakce na toto téma téměř
150 zpráv.
V rámci zpravodajství k volbám do Poslanecké sněmovny se regionální redakce zaměřila na výběr
krajských lídrů i tvorbu celých stranických kandidátek a vnitrostranické aktuality. Samotné dny voleb i
následné dění regionální redakce sledovala ve všech krajích a zejména v Brně, kde správní soud
rozhodoval o volebních stížnostech.
Kromě Nejvyššího správního soudu přinášela brněnská redakce i zásadní informace z Ústavního
soudu, Nejvyššího soudu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nově také o praktickém
budování a pak i o prvních výsledcích nově ustanoveného Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí.
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Velkou publicitu mělo několik mimořádných událostí, o kterých krajští zpravodajové ČTK informovali
jako první či přinášeli klientům exkluzivní informace. Šlo například o pád střechy sportovní haly
v České Třebové, informace o pátrání po zmizelé dívce z Ústí nad Labem, zpravodajství o napadení
tenistky Petry Kvitové či zpravodajství o personálních změnách ve vedení několika krajů.

Zahraniční redakce
Zahraniční dění v roce 2017 do značné míry předznamenala lednová inaugurace nového amerického
prezidenta Donalda Trumpa. Jeho činnost pak po celý rok poutala pozornost médií i politiků – mj.
například netradiční používání twitteru, propuštění šéfa FBI, odstoupení od pařížské dohody o klimatu,
zákaz vstupu pro občany některých muslimských zemí či vývoj kolem obětí střeleb a debaty o kontrole
zbraní, stejně jako Trumpovy první zahraniční cesty. S klíčovým slovem Trump vyšlo v zahraničním
servisu za uplynulý rok na 2300 zpráv a přes 800 headlinů.
V Evropě budili pozornost zejména katalánští separatisté, začala jednání o vystoupení Británie z EU.
Britská premiérka ve snaze posílit svou pozici v těchto rozhovorech vypsala předčasné volby.
S klíčovým slovem Katalánsko vydala ČTK v zahraničním servisu loni na 550 zpráv, brexitu věnovala
na 600 zpráv a předčasným volbám v Británii zhruba 200 zpráv.
Na tyto volby ČTK vyslala svého zvláštního zpravodaje, stejně jako na Trumpovu inauguraci, na
klíčové prezidentské volby ve Francii a na parlamentní volby v Rakousku. Před německými volbami
agentura posílila dočasně svou berlínskou odbočku.
V rámci EU kromě brexitu věnovala zahraniční redakce pozornost především vývoji v Maďarsku a
sporům vedení EU s Polskem, kam ČTK také vyslala zvláštního zpravodaje. Bruselská odbočka
sledovala mezi jiným dění kolem uprchlických kvót a reformy azylového systému.
Neklid přetrvával na Blízkém východě. V Iráku přišel v krvavých bojích o svá území Islámský stát, v
Sýrii v různé intenzitě pokračovala občanská válka.
Terorismus se v roce 2017 zaměřoval zejména na Blízký východ, Afghánistán a Pákistán. V Evropě
postihl především Británii, kde teroristé udeřili na londýnském trhu Borough Market či v Manchesteru.
Útoky zasáhly také Stockholm a Petrohrad. Nešlo nicméně co do rozsahu zpravodajství o natolik
náročné aktuality, jako byly rozsáhlé teroristické útoky v zemích EU v předchozím roce.

Sportovní redakce
Sportovní redakce neměla v lichém roce ve svém programu tak velké události, jakými jsou olympijské
hry nebo fotbalové šampionáty. Rok 2017 však pro ni byl bohatý na velké akce pořádané v České
republice, ať už to bylo mistrovství světa v rychlostní kanoistice nebo evropské šampionáty
krasobruslařů, veslařů a basketbalistek. V zahraničí pak největší objem práce znamenalo mistrovství
světa v atletice v Londýně.
Z pohledu sportovní diplomacie bylo významnou událostí zasedání valného shromáždění Asociace
národních olympijských výborů v Praze za účasti delegátů z 205 zemí. Přesah do jiných redakcí mělo
a stále má pokračující vyšetřování kauzy dotačních podvodů ve Fotbalové asociaci ČR.

Dokumentační redakce
Dokumentační redakce připravila v roce 2017 přes 4500 zpravodajských materiálů typu poskytujících
souvislosti, vztahy či chronologie, společně označované jako Profily. K tomu lze připočíst stovky
backgroundových materiálů pro aktuální zpravodajství.
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Pokračovala práce na obsáhlé reformě tzv. dokumentačních databází, aby mohly být zařazeny do
obchodní nabídky a poskytnuty klientům v roce 2018. Během roku rozšířila počet chronologií,
přehledů, vizitek a profilů osobností, států, firem, organizací, staveb, zeměpisných celků v této
databázi z 8800 na téměř 27.000.
Redakce se zaměřuje na přechod k novým typům dokumentačních fondů a také na tvorbu
multimediálních vizitek milníků z historie české i světové politiky, kultury, ekonomiky, vědy či sportu.
Pokračovalo budování unikátní do databáze Výročí, kterou ČTK od roku 2017 připravuje jako plně
multimediální. Každý rok agentura do této databáze přidá na 1000 nových záznamů.

Foto
V roce 2017 ČTK ve zpravodajství vydala 155.322 snímků (v průměru 425 denně), z toho 80.871
z vlastní produkce (v průměru tedy 221 denně). V roce 2016 to bylo 148.550, resp. 71.759 snímků.
V minulém roce byly nejdůležitější fotozpravodajskou akcí volby do Poslanecké sněmovny. Ve volební
pátek a sobotu vyšlo přes přes 600 snímků – od hlasování prezidenta, lídrů hlavních politických stran,
přes žánrové snímky, až po fotoreportáže ze stranických štábů. Před volbami se redakce zaměřila
mimo jiné na focení potenciálních poslanců.
Tradiční velkou akcí bylo MS v hokeji v Paříži a Kolíně na Rýnem, odkud fotoreportér ČTK poslal do
okamžiku vyřazení českého týmu 459 snímků. Každoroční akcí byl rovněž filmový festival v Karlových
Varech, odkud ČTK vydala 524 snímků. V červnu se v Praze a Hradci Králové konalo ME
basketbalistek, z něhož ČTK vydala přes 130 fotografií.
Vedle zastupování agentury americké AP ČTK ve fotozpravodajství navázala spolupráci s německou
agenturou DPA, s níž si nově vyměňuje snímky ze servisu fotoaktualit.
V polovině roku byl převeden hlavní vysílací kanál na FTP a dosavadní vysílání přes satelit má funkci
záložní. Díky tomuto kroku je nyní možno posílat více dat rychleji, konkrétně více fotek v maximální
velikosti a minimálně komprimované (tzn. lepší kvalitě).
Ocenění
Fotoreportér ČTK Roman Vondrouš byl nominován ve dvou kategoriích Czech Press Photo:
v kategorii Sport se sérií „Ze zákulisí dostihového světa“ a v kategorii Aktualita snímkem z americké
volební noci v pražském americkém centru.

Video
Videosměna a zpravodajské redakce ČTK po celý rok 2017 testovaly novou službu živých
videopřenosů ČTK Videostream. Do zkušebního provozu se zapojilo v ČR a na Slovensku asi 20
internetových publikací.
Během roku 2017 ČTK odvysílala na 130 živých přenosů. Zpravidla šlo o hlavní zpravodajské události
daného dne – od politiky, přes kriminalitu, neštěstí, kulturu až po sport. ČTK vysílala nejen z Prahy,
ale také z regionů.
Během dvou týdnů jarní vládní krize ČTK odvysílala 25 živých přenosů z různých tiskových konferencí
či demonstrací. Demonstrace nazvané „Proč? Proto!“ v jednu chvíli živě přenášela hned z šesti měst.
Živě ČTK vysílala také dění ve většině štábů politických stran, které se na podzim dostaly do
sněmovny.
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Na základě úspěšného testovacího provozu byla tato služba připravena k zařazení do obchodní
nabídky v roce 2018.

Audio
V audioservisu, v rámci něhož ČTK nabízí sestříhané záznamy nejdůležitějších pasáží sdělení na
zpravodajských akcích všeho druhu i z vlastních rozhovorů, v roce 2017 vyšlo 10.597 originálních
citátů a audiodepeší. O rok dříve ČTK vydala 10.604 zvukových záznamů, tedy takřka stejný počet.
Audioservis je vedlejším produktem textového zpravodajství a videoservisu. Audiozáznamy vycházejí
výhradně v češtině s ohláškou i odhláškou, jsou tedy kompletně připraveny do rozhlasového vysílání.
Zejména z akcí v zahraničí ČTK občas vydává i audiodepeše vlastních zpravodajů na místě dění.
Více než polovina audií vyšla v roce 2017 v návaznosti na všeobecný domácí servis ČTK (6466),
pětina pak jako vedlejší produkt sportovního servisu (2179 audií, včetně zvuků ze zahraničních
sportovních akcí). K ekonomickému servisu přináleželo 1779 audiozáznamů a 180 audií všeobecného
servisu bylo pořízeno v zahraničí, zejména v Bruselu.
Z tematických kategorií byla ve zvukovém servisu nejpočetněji zastoupena politika a státní správa
(3966), kultura (2059) a kriminalita a právo (1130). Zhruba tisíc zvukových záznamů se týkalo
zdravotnické a sociální tematiky, přibližně stejné množství audií pokrývalo oblast životního stylu.

ČTK Live
V rámci služby ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátských zpráv, fotografií,
videí, audií a mnoha odkazů na relevantní sociální média) nabídly v roce 2017 zpravodajské redakce
celkem 30 online „přenosů“. Polovina byla z domácí scény, polovina ze zahraničí. Zájem o pokrývání
událostí tímto rychlým zpravodajským formátem, určeným zejména pro internetové vydavatele, byl
zejména během březnové vládní krize a podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Velký počet
klientů měly i liveblogy z významných zahraničních událostí - například z francouzských
prezidentských voleb, předčasných britských voleb či z německých parlamentních voleb, které měly i
odběratele ze Slovenska.

ČTK Online
ČTK Online tvoří mimo jiné zpravodajský portál České noviny (ceskenoviny.cz), na kterém ČTK jako
ukázku zpravodajství publikuje zhruba 15 procent zpráv.
Celkový výnos z reklamy na Českých novinách ve srovnání s rokem 2016 vzrostl o 20 procent.
Celkové investice do internetové reklamy se loni podle údajů agentury Median pro Sdružení pro
internetový rozvoj, zvýšily o 18 procent.
Nejvíce se na zvýšení inzertního výkonu Českých novin podílela programatická reklama R2B2, kterou
spustily na podzim roku 2016, a reklama od společnosti Google.
Widgety
ČTK Online v neolympijském roce 2017 zaznamenala ve srovnání s jinými neolympijskými roky
rekordní tržby z prodeje widgetů, tedy interaktivních grafických a datových aplikací, které přehledně,
atraktivní formou přinášejí zpracovaná data. Zmínka o neolympijském roce má svůj důvod, protože
média si zvykla využívat widgety k olympiádě, proto jsou olympijské roky s ohledem na tržby z widgetů
zpravidla podstatně lepší.
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Agentura klientům nabídla kromě tradičních sportovních widgetů k mistrovství světa v ledním hokeji a
mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let ve spolupráci s německou agenturou DPA a jejími datovými
novináři také tři zahraničně-politické widgety, tedy k parlamentním volbám v Německu a Nizozemsku a
k prezidentským volbám ve Francii. Podobný widget ČTK vlastními silami připravila pro parlamentní
volby v ČR.

Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů
Typ

Zprávy 2017

Headliny 2017

domácí

45 363

8 512

zahraniční

28 151

7 128

ekonomické

28 137

7 375

sportovní

51 183

5 873

anglické

14 433

1 905

4 290

0

65

0

grafy

1 335

0

video

1 605

0

audio

10 597

0

9 039

0

183 601

30 793

profily
dokumenty

fotoreportáže

Celkem

Poznámka:
Do statistik nejsou započítány zprávy a fotografie vydané výhradně v rámci přenosů ČTK Live, jichž
zpravodajské redakce během roku 2017 zajistily 30. Obsahovaly tedy pokaždé stovky textů a
fotografií.
V tabulce nejsou rovněž zmíněny živé videopřenosy, jejichž trvání se pohybovalo v rozmezí od půl
hodiny až po délku několika hodin. Zpravodajské redakce jich připravily v rámci testovacího provozu
na 130. Mnohé z nich posloužily jako základ pro následně sestřihanou videoreportáž. Rychlost vydání
těchto videoreportáží se díky živým přenosům významně urychlila.
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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.
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 také nadále drží dobrou pozici v oblasti speciálních služeb jako je zakázkové fotografování,
postprodukce, velkoplošné tisky, příprava fotografií pro výstavy, adjustace fotografií, produkce
obrazových publikací a další služby spojené s fotografiemi.
V druhé polovině roku 2017 se podařilo nasadit nové webové uživatelské rozhraní včetně
implementované partnerské technologie Visual Search, která umožňuje v průběhu vyhledávání
přecházet plynule mezi fotografiemi vizuálně podobnými a mezi výsledky nalezenými na základě
metadat připojených u fotografií.
Běžné obchodní aktivity v mediální sféře opět doplňovaly aktivity komerční a zakázky pro sféru
nemediální, především pak již zmíněné zakázkové fotografování. V roce 2017 se opět rozšířilo
portfolio klientů využívajících těchto služeb, ať už pravidelně či nárazově.
V uplynulém roce se podařilo dosáhnout nárůstu téměř všech sledovaných ukazatelů a podařilo se tak
udržet pozitivní trend mírného růstu tržeb z předchozích let.
Po skončené první fázi rozsáhlého projektu statické digitalizace cca 400 popisových archivních knih
s úplnými textovými informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK,
dospěla do finále také příprava druhé fáze, tedy vytěžení textových informací do databázové podoby.
Realizace této druhé fáze projektu se předpokládá v letech 2018 až 2020.
Třetí a závěrečná fáze projektu by měla být interní implementace této databáze do stávající online
fotobanky. Digitalizace a převod textů popisových knih do databáze si vyžádá investici kolem dvou
miliónů korun, kterou agentura pokrývá ze svých zdrojů.
Po několika letech testování a dvou pilotních projektech na dodavatele služeb online trackingu a dále
dodavatele služeb spojených s vymáháním neoprávněného užití fotografií na internetu se v druhé
polovině roku podařilo dohodnout rámec pravidelného fungování této služby. V roce 2018 by tak
kvartálně měly být vygenerovány dávky určené pro zpracování a ověření, které se po finální kontrole
předají do dalšího procesu vymáhání.
Objevily se i nové projekty určené pro digitalizaci jako je např. spolupráce s Karlovou univerzitou na
vytvoření elektronické online publikace Abecedy českých reálií. Rovněž očekávané stoleté výročí
republiky přineslo v roce 2017 pro oddělení digitalizace celou řadu menších zakázek, které se budou
realizovat částečně i v roce 2018.
Agentura díky finanční náročnosti kontinuální digitalizace vlastních archivních předloh digitalizuje stále
fotografie především na základě konkrétních požadavků klientů.
Fotoarchiv se podílel na přípravě putovní výstavy fotografií ČTK dokumentujících staletou historii
republiky, kterou ČTK připravovala k výročím roku 2018.
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AKADEMIE ČTK
Výnosy Akademie činily loni 1 191 930 Kč bez DPH, což je nejvíc v dosavadní historii Akademie.
Zlepšení proti roku 2016, který byl rovněž rekordní, je ovšem nepatrné – zhruba 6500 Kč.
Za celý rok byl s částkou 376 950 Kč nejvýnosnější kurz Člověk před mikrofonem a kamerou.
V uplynulých třech letech je to vůbec nejvýnosnější kurz. Výrazně vyšší poptávku znamenala loni
Krizová komunikace – vynesla 186 580 Kč (v roce 2016 to bylo necelých 110 000).
Kurz Jak komunikovat s novináři vynesl 166 560 Kč, zhruba o 30 000 Kč méně než předloni. Tvůrčí
psaní 88 195 Kč, o 13 000 Kč víc než v roce 2016. Žurnalistika 45 600 Kč, přibližně stejně jako
v předchozím roce.
Menší zájem byl o kurz Čeština ve veřejném styku – částka 32 435 Kč je téměř o polovinu nižší než
v roce 2016.
Loni poprvé uspořádala Akademie ve spolupráci s ÚZ Letní školu ČTK. Týdenní program, kombinace
seminářů, praktických cvičení i práce v terénu, měl mezi účastníky velmi dobrý ohlas.
„Z Letní školy ČTK jsem byla nadšená. Celý týden byl velmi poučnou kombinací praxe a tipů, jak
pracovat nejen v agentuře, ale také jako novinář sám o sobě,“ napsala jedna účastnice. Letos letní
školu ČTK opakujeme.
Kromě kurzů pro veřejnost uspořádala Akademie také v minulém roce školení nových redaktorů a
průběžně nabízela zaměstnancům ČTK účast na veřejných kurzech, jako jsou Základy
fotožurnalistiky, Sociální sítě a jak na ně nebo Jak natočit a publikovat video.

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 exkluzivní
komunikační síť ČTK pro šíření jejich tiskové zprávy. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny
jako „komerční sdělení zadavatele“.
V roce 2017 Protext publikoval 1675 komerčních tiskových zpráv. Servis využilo 345 českých
zadavatelů.
SBU spolupracuje se třemi zahraničními agenturami, především na publikaci sdělení jejich klientů
v ČR. Výnosy ze zahraničí v minulém roce tvořily více než třetinu z celkových příjmů.
Kromě základní činnosti zveřejnění tiskových zpráv Protext dále nabízí doplňkové služby, jako je
tvorba nebo editace textů, distribuce zpráv v zahraničí, umístění PR článků na několika partnerských
zpravodajských portálech, umístění zpráv na sociálních sítích Facebook a Twitter a uložení
označených fotografií do Fotobanky ČTK.
V roce 2017 stoupl počet portálů, kde mohou klienti Protextu publikovat své komerční články. Tato
nabídka je vítaná především u marketingových a SEO agentur.
Koncem roku vznikly dva nové projekty Protext Speciál a Protext Videostream, které byly schváleny
do testování s výhledem na obchodní nabídku v roce 2018.
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OBCHODNÍ ÚSEK
Významnými obchodními úspěchy bylo prodloužení obchodní spolupráce s rozhodujícími českými a
slovenskými mediálními klienty, včetně veřejnoprávních.
Ačkoli situace na mediálním trhu zůstává vůči dodavatelům informací výrazně nepříznivá, podařilo se
ČTK dojednat buď nové, nebo prodloužit dosavadní smlouvy bez snížení cen, v několika málo
případech s jejich mírným navýšením. Narovnání cen, které by alespoň částečně odráželo růst
nákladů způsobený zejména růstem ceny práce, se ovšem nedaří, a to ani u zákazníků ze státní a
veřejné sféry.
Na mediálním trhu zůstává ČTK dobře usazena, její zpravodajství je považováno za klíčový
informační zdroj, který média a jejich uživatelé plně respektují. Stejné poznatky má ČTK i od firemních
zákazníků a institucí.
Portfolio velkých mediálních klientů se v zásadě nemění. Střední a menší internetoví vydavatelé ale
dávali najevo potíže způsobené především poklesem inzerce. Tlak na cenu v tomto segmentu trvá.
Úspěšně pokračoval prodej widgetů (interaktivních aplikací pro weby), a to nejen sportovních, ale
nově i na politická témata, což je zajímavý příslib do budoucna. Nová služba ČTK Live (on-linové
multimediální reportáže z různých událostí) se stala běžnou součástí nabídky ČTK a splnila cíle
rozpočtu, kam byla poprvé zařazena jako výnosová položka.
Slibně se rozvíjela spolupráce s některými vydavateli při monetizaci barterovaného reklamního
prostoru ČTK na jejich webech. Tento způsob zároveň prospívá rozvoji komerční služby ČTK Protext,
z jejíchž výnosů je dotováno agenturní zpravodajství.
Celkový objem barterů se podařilo snížit o 3,6%, stále však zůstává vysoký.
Zejména v závěru roku se obchodní úsek věnoval vytvoření a ověření vhodného obchodního modelu
nových služeb uváděných na trh od Nového roku. Jde o službu živých videopřenosů ČTK Videostream
a o servis ČTK Datové vizualizace.
Díky zavádění nových produktů jsou obchodníci ČTK v častějším a těsnějším kontaktu se zákazníky,
jimž jsou tyto produkty určeny. Zpětně pak do agentury přinášejí informace o tom, jaká témata jsou pro
partnery atraktivní.
Stejně jako v minulosti byly z hlediska péče o zákazníky důležité návštěvy redakčních manažerů ČTK
v redakcích klientů. I v tomto roce se osvědčilo pořádání tematických pracovních setkání se zástupci
redakcí v ČTK, na nichž jsou představovány agenturní novinky.
Ve druhé polovině roku se Obchodní úsek intenzivně věnoval přípravě marketingového využití výročí
roku 2018, včetně 100. výročí založení ČTK.
Z hlediska obchodu ČTK zůstávají hlavními problémy nekalá konkurence a bující plagiátorství v
médiích.
Firmy, které stahují a dále distribuují obsah zveřejněný na internetu, včetně obsahu ČTK, tuto produkci
prodávají, ČTK ale z výnosu z této komerční činnosti nic nedostává. Takto stažený obsah vytvořený
ČTK paradoxně přímo konkuruje samotné ČTK při prodeji jejího vlastního zpravodajství. Projevuje se
to především na nemediálním trhu. Napravit tento neblahý stav se agentura snaží ve spolupráci
s rozhodujícími vydavateli zejména důsledným uplatňováním licenčních zásad. První výsledky jsou
nadějné.
V poslední době ČTK registruje častější výskyt plagiátů ze svého zpravodajství. Některá média, která
nemají smlouvu s ČTK, neváhají publikovat články nebo reportáže prokazatelně opsané ze zpráv ČTK
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zveřejněných podle platné licence na internetu, případně v tisku. Kromě agentury samotné tím
poškozují i vydavatele, kteří si licenci řádně zakoupili a na jejichž úkor získávají neoprávněnou
výhodu. K odhalování plagiátů a systematického a cílevědomého zneužívání svého obsahu vyvíjí ČTK
softwarový nástroj, jehož výstupy by měly obstát jako důkaz případně i před soudem.
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT)
Hlavním rozvojovým projektem byl pro Úsek IT v roce 2017 vývoj nové verze redakčního systému.
Další práce pak byly zaměřeny na datové centrum a infrastrukturu.

Produkční systémy
Úpravy stávajícího redakčního systému MRS byly v roce 2017 omezeny na nezbytně nutnou míru.
Týkaly se mimo jiné podpory živých videopřenosů a datové grafiky.
Od února se pak rozeběhl vývoj nové verze redakčního systému, která je založena na stejných
principech jako stávající, nicméně pracuje s jinými technologiemi. Vzhledem k času, který uplynul od
návrhu a vývoje púvodní verze systému, jsou technologické změny natolik zásadní, že vývoj probíhá
od základu, bez použití částí původního systému.
Cílem vývoje je přenesení práce uživatele do prostředí webového prohlížeče, zjednodušení a zlevnění
provozu systému maximálním využitím open source technologií a zlepšení podpory procesů
plánování.
ČTK je jedna z mála agentur, která má redakční systém vyvinutý vlastními silami, což přináší sice
značnou zátěž na úsek IT, ale značné výhody pro redakční a obchodní činnost.

Multimédia, databázové a distribuční systémy
V rámci Infobanky ČTK byla vyvinuta nová aplikace pro uživatele dokumentačních databází a před
koncem roku byla připravena k nasazení. Vedle toho pokračovala migrace některých dalších aplikací
na platformu Infobanky.
V průběhu roku byl dokončen přechod na duální vysílání fotoservisu. Všichni klienti vysílaného
fotozpravodajství jsou nyní vybaveni servery, které kombinují příjem satelitního vysílání s distribucí
přes internet. To umožnilo navýšit počty fotografií v servisu a potlačit umělá omezení jejich kvality.
V létě byla do provozu ve virtuálním prostředí nasazena nová verze Fotobanky ČTK, jejíž uživatelské
rozhraní vychází z grafického řešení Infobanky. Nová aplikace nabízí uživatelům zjednodušení a
zrychlení práce s fotografiemi, infografikou i videoklipy a také několik nových funkcí.
Do nové fotobanky byla následně také zavedena podpora pro datovou grafiku a pro živě vysílané
video. Oba tyto formáty byly v průběhu roku připravovány a dodávány klientům v testovacím provozu.
Ukončen byl provoz distribuce v prostředí Lotus Notes, nově byla naopak nasazeno řešení pro přístup
ke zpravodajství prostřednictvím aplikačního programového rozhraní (API).
Zcela novým způsobem ČTK zpracovávala data v průběhu sčítání výsledků podzimních parlamentních
voleb. Stejný způsob zpracování umožňující dodávku průběžně aktualizované grafiky bude použit i pro
další typy voleb v následujícím období.
Na základě získaných zkušeností byl zahájen vývoj aplikace pro zpracování podkladových dat pro
datové vizualizace.
Během celého roku ČTK spolupracovala s dalšími čtyřmi evropskými agenturami na návrhu a vývoji
nového systému pro správu sportovních dat. Vývoj je částečně hrazen z fondu DNI společnosti
Google a vedle podílu na analýze a návrhu systému ČTK zejména koordinuje spolupráci
s dodavatelem softwarového řešení.
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Infrastruktura
Pokračovala v konsolidace serverů a aplikací v rámci infrastruktury obměněné v předchozím roce tak,
aby byla zajištěna maximální dostupnost poskytovaných služeb.
Významným krokem byl návrh a nasazení nového systému, který umožnil kompletní pokrytí prostor
využívaných v sídle společnosti bezdrátovou sítí umožňující bezpečné a spolehlivé připojení jak
zaměstnancům, tak i návštěvníkům a účastníkům kurzů Akademie ČTK.
Průběžně byla navyšována kapacita datových úložišť a také zálohovacího zařízení.

ZAHRANIČNÍ ČINNOST ČTK
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 22 vyspělých agentur z celého světa, které spolupracují zejména při rozvoji nových
digitálních projektů, sdílení znalostí a zkušeností v oblasti produkce i marketingu a při vývoji a
zavádění nových aplikací a služeb.
V roce 2017 ČTK zajišťovala datovou grafiku pro první projekt společné iniciativy MINDS Global
Spotlight zaměřené na společnou projektově řízenou tvorbu multimediálního obsahu.
Dále ČTK aktivně působí v rámci sdružení zastupující zájmy obrazových agentur a dalších tvůrců
CEPIC.
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II.

Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

SHRNUTÍ
V roce 2017 dosáhla ČTK zisku 8 669 tis. Kč, což bylo o 6,3 mil. Kč lepší než rozpočet a o 4,6 mil. Kč
lepší než v roce minulém.
Rozpočet na rok 2017 byl sestaven jako ziskový ve výši 2 370 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok
2016 počítal s růstem výnosů o 0,9 % a se snížením nákladů o 0,2 %.
Rozhodující podíl na rekordním výsledku měly dvě kompenzace od majitelů sousedních budov za
problémy, vzniklé v souvislosti s jejich stavební činnosti. Hospodaření ČTK ovlivnily částkou 6 mil. Kč
Podrobnosti jsou uvedené v části Mimořádné a jednorázové vlivy na str. 30.
1

Velmi dobrý byl i 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 9 092 tis. Kč
a překonal rozpočet o 5 mil. Kč. Zdrojem zlepšení rozpočtu byly nákladové úspory.
Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 10 854 tis. Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo
8 130 tis. Kč.
Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč
Rozp.
rozdíl k
2017
min. roku
2 370
4 579

rozdíl k
rozpočtu
6 299

Hospodářský výsledek za účetní období

Skut.
2017
8 669

Skut.
2016
4 090

Hospodářský výsledek před zdaněním

10 125

4 714

2 370

5 411

7 755

Provozní hospodářský výsledek

10 854

5 399

2 724

5 455

8 130

9 092

7 802

4 099

1 290

4 993

tis. Kč

Hospodářský výsledek hlavních činností

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 6,2. Agentura nemá žádné bankovní
půjčky.
Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2017 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 zvýšila o 3,3 mil. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení
dlouhodobého majetku o 12,2 mil. Kč a zvýšení oběžných aktiv o 16,2 mil. Kč. Ostatní aktiva
se na změně bilanční sumy podílela částkou mínus 660 tis. Kč.
Snížení dlouhodobého majetku je výsledkem snížení samostatných movitých věcí důsledkem
kombinace odpisů a investic a přechodem dlouhodobého finančního majetku do krátkodobého – tedy
do oběžných aktiv. V oběžných aktivech se zvýšily o 1,9 mil Kč pohledávky a o 14,3 mil. Kč finanční
majetek. Zvýšení finančního majetku je zčásti způsobeno zmíněným přechodem z dlouhodobého
finančního majetku.
Pasiva
V pasivech se vlastní kapitál zvýšil o 363 tis. 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 stagnovaly a jejich podíl zůstal na úrovni 9,7 %. O 221 tis. Kč se snížily rezervy,
o 566 tis. Kč se naopak zvýšily dlouhodobé závazky a o 429 tis. Kč se snížily závazky krátkodobé.
Ostatní pasiva vzrostla o 3 063 tis. Kč vlivem zvýšení výnosů příštích období.
Tabulka 2 Hlavní položky rozvahy
k 31.12.; v tis. Kč

Podíl v % Rozdíl 17-16

2017

2016

2015

Aktiva celkem

472 732

469 390

471 782

100,00%

3 342

Dlouhodobý majetek

290 866

303 080

312 481

61,53%

-12 214

404

828

886

0,09%

-424

290 462

296 517

303 638

61,44%

-6 055

38 263

38 263

38 263

8,09%

0

budovy, stavby

242 908

249 682

257 443

51,38%

-6 774

sam. mov. věci

z toho

dlouhodobý nehm. majetek
dlouhodobý hmotný majetek
z toho

pozemky

7 729

7 420

7 871

1,63%

309

jiný dlouh. majetek

20

20

20

0,00%

0

nedok. dlouh. maj.

1 542

1 132

41

0,33%

410

0

5 735

7 957

0,00%

-5 735

Oběžná aktiva

179 983

163 767

156 599

38,07%

16 216

zásoby

0

0

0

0,00%

0

33 157

31 262

29 706

7,01%

1 895

146 826

132 505

126 893

31,06%

14 321

1 883

2 543

2 702

0,40%

-660

Pasiva celkem

472 732

469 390

471 782

100,00%

3 342

Vlastní kapitál

420 427

420 064

422 654

88,94%

363

45 624

45 708

45 013

9,65%

-84

1 738

1 959

2 487

0,37%

-221

dlouhodobé závazky

20 328

19 762

19 285

4,30%

566

krátkodobé závazky

23 558

23 987

23 241

4,98%

-429

0

0

0

0,00%

0

6 681

3 618

4 115

1,41%

3 063

dlouhodobý finanční majetek
z toho

krátkodobé pohledávky
finanční majetek
Ostatní aktiva

Cizí zdroje
z toho

rezervy

bankovní úvěry
Ostatní pasiva
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FINANČNÍ MAJETEK
Vývoj finančního majetku
byl po nárůstu začátkem roku, způsobeném inkasem kompenzací od majitelů sousedních budov
stabilní. Výkyvy v rámci jednotlivých měsíců jsou výsledkem působení jednorázových výdajů (mzdy) a
průběžných příjmů.
Graf 2 - Vývoj finančního majetku v průběhu roku 2017

Cenné papíry v rámci asset managementu
V únoru 2017 jsme podle záměru zmíněného v minulé výroční zprávě investování do dlužných
cenných papírů prostřednictvím ČSOB asset managementu ukončili. To způsobilo úbytek
dlouhodobého finančního majetku a přírůstek finančních prostředků.
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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. 2017 činil 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 2017 bylo z těchto fondů čerpáno nejvíce
z fondu rozvoje – 2,4 mil. Kč.
Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku
2017
v tis. Kč

počáteční
zůstatek

zvýšení

snížení

konečný
zůstatek

sociální fond
fond soc.pojištění
fond vzdělávání
fond rozvoje
fond penzijního připojištění
fond propagace
fond digitalizace

71
21
1 130
5 158
83
322
631

2 600
600
0
6 000
2 300
1 000
800

2 484
156
316
2 401
2 106
106
75

187
465
814
8 757
277
1 216
1 356

Fondy ze zisku celkem

7 416

13 300

7 644

13 072
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PERSONALISTIKA A MZDY
Zaměstnanost
Počet zaměstnanců
Mezi lednem a prosincem 2017 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce zvýšil o pět zaměstnanců.
Tabulka 4- Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce
měsíce-->

1

zpravodajství

175 175 175 176

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

177 174 175 175 176 178 176 178

databanka multimédií

11

11

11

11

11

12

11

11

11

11

11

11

obchodní úsek

10

10

10

10

10

11

10

10

10

11

10

10

úsek informačních technologií

23

23

23

24

23

24

24

24

24

24

24

24

řízení a správa

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

provoz

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ostatní

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Celkem

243 243 243 245

245 245 244 244 245 249 246 248

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 2017
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Struktura zaměstnanců
Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2015
rok

jednotka

2017

2016

2015

evidenční počet k 31.12.

počet

245

245

252

ukazatel fluktuace v %

%

6,53

8,77

8,94

průměrný věk

roky

45,20

45,31

44,82

průměrná doba zaměstnání

roky

14,59

14,69

14,64

% bez maturity

%

4,92

4,51

5,15

% středoškoláků

%

33,33

36,09

34,93

% vysokoškoláků

%

61,74

59,40

59,93

% redaktorů

%

72,15

71,44

70,38

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2017 dosáhl hodnoty 45,20 a meziročně se snížil
o 0,11 roku. Průměrná doba zaměstnání mírně klesla na 14,6 roku. Ukazatel fluktuace se snížil
na 6,53 %.
Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 61,8 %. Podíl
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců se zvýšil na 72 %.

Mzdy
Produktivita práce a průměrný výdělek
Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 1,36 %, což při meziroční míře inflace 2,5 % znamenalo snížení
reálné mzdy o 1,1 %. Výkony poklesly o 1,3 %, což při poklesu průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců o 2,3 % vedlo k růstu produktivity práce o 1 %. Objem vyplacených mezd o 1 % poklesl.
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

2017

2016

2015

119 522

120 689 119 480

%
2017/2016
99,03%

85 876

86 335

86 140

99,47%

237

243

249

97,71%

173

174

170

99,08%

41 945

41 383

39 966

101,36%

41 268

42 235

100,39%

Výkony

tis.Kč

246 705

41 431

249 975 249 510

98,69%

Produktivita práce

tis.Kč/rok

1038,93

1028,58 1001,53

101,01%

Roční průměrný výdělek

tis.Kč/rok

503,34

496,60

479,59

101,36%
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Nominální a reálná mzda
Průměrná mzda se v roce 2017 zvýšila nominálně o 1,36 %, reálně o 1,11 % poklesla. Poměr
průměrného výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,42.
Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda
změna
nom.
mzdy

prům. mzda prům. mzda prům. mzda
2017
2016
2015

Kč

inflace

změna reál.
mzdy

ČR

29 504

27 575

26 467

7,00%

2,50%

4,39%

ČTK

41 945

41 383

39 966

1,36%

2,50%

-1,11%

1,42

1,50

1,51

0,19

poměr ČTK/ČR

Sociální program
Na sociální program ČTK v roce 2017 vynaložila 4,7 mil. Kč, tedy o 200 tis. Kč méně než v roce 2016.
Největší podíl na čerpání (52%) 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. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2017 byl 44 %.
Zbytek 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

2017

2016

2015

2014

stravné - soc. fond

2485

2525

2518

2604

fond soc. pojištění

156

230

230

170

penz. připojištění -fond

2106

2169

2159

2190

celkem

4 747

4 924

4 907

4 964
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HOSPODAŘENÍ
Celkové výsledky
Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 8 669 tis. Kč. Z toho byl
provozní hospodářský výsledek + 10,9 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek mínus 729 tis. Kč
a daň z příjmů (splatná + odložená) mínus 1 456 tis. Kč.
Tržby meziročně poklesy o 3,3 mil. Kč a výkonová spotřeba o 1,6 mil. Kč. Osobní náklady se snížily o
2,3 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti se snížila o 6,2 mil. Kč hlavně zásluhou snížení
opravných položek k pohledávkám o 5,7 mil. Kč v souvislosti se zrušením opravné položky ke smluvní
pokutě z roku 2013 (viz oddíl Mimořádné a jednorázové vlivy). Provozní hospodářský výsledek se tak
meziročně zlepšil o 5,5 mil. Kč.
Ve srovnání s rozpočtem byly tržby nižší o 1,1 mil. Kč a současně byla nižší i výkonová spotřeba
(o 2,6 mil. Kč). Osobní náklady ušetřily 1,4 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti o 6,6 mil. Kč.
Provozní hospodářský výsledek byl proti rozpočtu zlepšen o 8,1 mil. Kč.
Plné znění výkazu zisku a ztráty je uvedeno v Příloze k účetní závěrce

Výnosy a náklady podle druhů
Výnosy
Tržby
Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 246,7 mil. Kč a meziročně se tak snížily
o 1,3 %. Na rozpočet jim chybělo 1,1 mil. Kč (0,5 %).
V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 236,5 mil. Kč, což znamenalo meziroční pokles o 1,3 %.
Na rozpočet jim chybělo 946 tis. Kč (0,4 %).
Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 182,0 mil. Kč
a meziročně se snížily o 4,7 mil. Kč. Rozpočet počítal s úrovní 185,5 mil. Kč a chybělo na něj
3,4 mil. Kč (1,8 %).
Tržby za techniku meziročně vzrostly o 3,2 % na 6,7 mil. Kč. Na rozpočet jim ovšem 109 tis. Kč
chybělo.
Tržby za nájemné meziročně poklesly na 27,7 mil. Kč, což znamenalo snížení o 607 tis. Kč. Rozpočet
předpokládal jejich zvýšení a chybělo na něj 2,6 mil. Kč.
Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 275 tis. Kč a o 387 tis. Kč také překročily rozpočet.
Tržby za ostatní služby se zvýšily o 1,5 mil. Kč a dostaly se tak na úroveň 28,4 mil. Kč. Rozpočet
předstihly o 4,6 mil. Kč. Tvoří je hlavně tržby databanky multimédií (fotobanky), Protextu a Akademie.
Ostatní druhy výnosů
Ostatní druhy výnosů se v roce 2017 podílely na celkových výsledcích částkou 2,3 mil. Kč. Tradičně je
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl
750 tis. Kč. Tento rok se přidala kompenzace za problémy spojené s výstavbou vedlejšího budovy,
popsaná v sekci Mimořádné a jednorázové vlivy.
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Náklady
Osobní náklady
Osobní náklady jsou dlouhodobě největším druhem nákladů ČTK. V roce 2017 představoval jejich
objem 73 % relevantních celkových nákladů.
Meziročně poklesly o 2,3 mil. Kč (1,3 %), což bylo způsobeno hlavně snížením průměrného
přepočteného počtu zaměstnanců o 2,3 %.
Proti rozpočtu jsme v osobních nákladech ušetřili 1,4 mil. Kč (0,8 %).
Služby
Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2016 poklesly
za celou ČTK o 1 047 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly nižší o 1,7 mil. Kč. V hlavních činnostech
se objem nakupovaných služeb snížil o 0,7 mil. Kč. Proti rozpočtu jsme zde ušetřili 3,4 % (1,4 mil. Kč).
Meziročně se zvýšily položky opravy, inzerce, ostraha, fotoslužby a dosud neuvedené, významněji
poklesly SW, nákup agentur a cestovné.
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. 2017

Skut. 2016

R 2017

změna k
2016

změna k
rozp.

Opravy a udržování

5 477 865

4 723 955

6 450 050

16,0%

-15,1%

Cestovné

5 252 798

5 607 513

5 358 714

-6,3%

-2,0%

Reprezentace

624 891

689 421

608 358

-9,4%

2,7%

telefony

1 895 064

2 010 962

2 025 170

-5,8%

-6,4%

datové služby

2 343 447

2 444 092

2 418 466

-4,1%

-3,1%

nákup agentur

10 691 936

11 254 681

11 207 385

-5,0%

-4,6%

inzerce, reklama

334 764

192 375

183 858

74,0%

82,1%

softw are

631 798

1 680 613

755 849

-62,4%

-16,4%

nájemné (bez leas)

1 337 512

1 293 643

1 350 448

3,4%

-1,0%

Ostraha

1 549 818

1 384 946

1 405 890

11,9%

10,2%

úklid

848 299

841 326

891 592

0,8%

-4,9%

fotoslužby

941 067

833 311

842 891

12,9%

11,6%

1 479 189

1 569 400

1 613 100

-5,7%

-8,3%

elektronický archiv

282 250

272 400

272 400

3,6%

3,6%

dosud neuvedené

6 781 051

6 405 397

6 526 939

5,9%

3,9%

40 471 749

41 204 035

41 911 110

-1,8%

-3,4%

audit a právní služby

Celkem služby
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Odpisy
Odpisy ve srovnání s minulým rokem poklesly o 483 tis. Kč a dosáhly úrovně 11,9 mil. Kč. Proti
rozpočtu ušetřily 1,1 mil. Kč.

Ostatní náklady
Skupina materiál a energie se o 600 tis. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 823 tis. Kč.
Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1 mil. Kč), daň z příjmů (0,8 mil. Kč) a odložená
daň z příjmů (0,7 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

výnosy

podíl

krycí příspěvek

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

149 145
125 072
22 180
4 543
25 832
1 892
11 118
1 536
1 142
7 363
9 993
16 211
12 776
28 719
2 297

62,07%
52,05%
9,23%
1,89%
10,75%
0,79%
4,63%
0,64%
0,48%
3,06%
4,16%
6,75%
5,32%
11,95%
0,96%

178 013
156 904
17 573
11 065
33 332
3 535
17 913
4 660
1 222
0
10 130
7 303
0
27 991
1 738

71,50%
63,02%
7,06%
4,44%
13,39%
1,42%
7,19%
1,87%
0,49%
0,00%
4,07%
2,93%
0,00%
11,24%
0,70%

28 868
31 832
-4 606
6 522
7 499
1 643
6 795
3 124
79
-7 363
137
-8 908
-12 776
-728
-559

celkem

240 301

100,00%

248 970

100,00%

8 669

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 28,9 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 62 % a na výnosech ze 72 %. Náklady
na krajské redakce dosáhly výše 32,9 mil. Kč. Nejvíce čerpaly odbočky Brno (4,4 mil. Kč), Olomouc
(2,2 mil. Kč) Hradec Králové (2,2 mil. Kč) a Ústí nad Labem (2,0 mil. Kč).
Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2017 částky 4,5 mil. Kč, z toho nejvíce čerpaly
odbočky Brusel (1,8 mil. Kč) a Berlín (1,7 mil. Kč).
Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 11,1 mil. Kč a přímé výnosy 17,9 mil. Kč.
To představovalo 4,6 % nákladů a 7,2 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6,8 mil. Kč.
Středisko Protext zlepšilo svůj krycí příspěvek na 3,1 mil. Kč při 1,5 mil. Kč nákladů a 4,7 mil. Kč
výnosů.
Akademie hospodařila v zásadě vyrovnaně s výnosy 1 222 tis. Kč a s náklady 1 142 tis. Kč.
Obchodní úsek měl v roce 2017 náklady ve výši 7,4 mil. Kč, což představovalo 3,1 % celkových
nákladů a 4,1 % z tržeb za zpravodajství.
Náklady na techniku, soustředěné v úseku informačních technologií, dosáhly v roce 2017 úrovně
16,2 mil. Kč a na celkových nákladech se podílely ze 6,8 %.
Podíl nákladů na řízení a správu dosáhl v roce 2017 úrovně 5,3 %. Podíl nákladů na provoz budov
(včetně pronajímaných prostor) byl 12 %. Tržby spojené s pronájmem nebytových prostor dosáhly
28 mil. Kč a na celkových výnosech se podílely z 11,2 %. 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 2017 představoval objem těchto položek 1 % nákladů a 0,7 % výnosů. Projevují se zde
např. náklady spojené s tvorbou a rušením opravných položek, tvorbou a čerpáním rezerv, odložená
daň, finanční náklady a náklady na Radu ČTK.
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY
V roce 2017 ovlivnily hospodaření ČTK kompenzace od majitelů hotelu, sousedícího s budovou ČTK,
a od majitelů sousední budovy v celkové výši 6 mil. Kč. Součástí dohody bylo i vypořádání smluvní
pokuty z roku 2013 ve výši 5 mil. Kč, kterou ČTK vyměřila jednomu ze sousedů za porušení smlouvy a
která byla vyřešena až v roce 2017. Kompenzace mají zmírnit problémy, které ČTK vzniknou
v souvislosti se stavební činností. Problémy se týkají pracovního prostředí našich zaměstnanců
i nájemců. Část kompenzací byla vyplacena zaměstnancům ČTK v rámci výroční odměny.
V účetnictví se projevily tyto kompenzace následujícím způsobem:
1) byla zrušena smluvní pokuta z roku 2013 (snížení výnosů o 5 mil. Kč)
2) byla zrušena opravná položka, vytvořená v roce 2013 ke smluvní pokutě
(snížení nákladů o 5 mil. Kč)
3) do výnosů byly zaúčtovány kompenzace (zvýšení výnosů o 6 mil. Kč)
V souhrnu tak tyto operace projevily snížením nákladů o 5 mil. Kč a zvýšením výnosů o 1 mil. Kč.

ZÁVĚRKOVÉ OPERACE
V průběhu roku 2017 byla čerpána rezerva na obnovu redakčního systému částkou 1 221 tis. Kč.
V rámci roční účetní závěrky byla vytvořena rezerva na obnovu hardware ve výši 1 mil. 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 2017
byl zvýšen o 691 tis. Kč
Tabulka 11 - Tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek
tis. Kč

úč.sk.

poč.zůst.

čerpání

tvorba

koneč. zůst.

na opravy

45

0

0

0

0

rezerva na soudní spory

45

50

0

0

50

rezerva na obnovu hardware

45

15

1 000

0

1 015

rezerva na obnovu redakčního systému

45

1 894

0

1 221

673

1 959

1 000

1 221

1 738

17 975

691

0

18 666

19 935

1 691

1 221

20 404

rezervy celkem
odložený daňový závazek

48

celkem

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 (v Kč)
2017
646 - Výnosy z odepsaných pohl.
546 - Odpisy pohledávek
558 - Tvorba zákon. oprav. pol.

15 387

2016
35 513

2015
156 418

2014
47 930

2013
81 905

-1 101 177 -1 033 267 -4 024 915 -3 940 171 -1 928 953
204 358

252 558

3 011 133

1 073 926

559 - Tvorba opravných položek

5 204 115

-593 755

1 481 617

1 987 429 -4 138 158

100 454

Saldo celkem

4 322 683 -1 338 951

624 254

-830 886 -5 884 752

Na účtu 559 se projevilo zrušení opravné položky ke smluvní pokutě z roku 2013.
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VÝVOJ V ROCE 2018

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 2017 ovlivnily.

Odhadovaný vývoj v roce 2018

Při sestavování rozpočtu na rok 2018 jsme předpokládali mírné zvýšení výnosů i nákladů. Rozpočet
je tak sestaven jako ziskový (2 156 tis. Kč). Objem výnosů má dosáhnout 251 mil. Kč.

Výsledky prvního čtvrtletí naznačují, že přestože pokračuje tlak na výnosy, rozpočet by měl být
dodržen.
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III. Roční uzávěrka včetně zprávy auditora
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IV. Informace o činnosti Rady České tiskové
kanceláře
ŘÁDNÁ ZASEDÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY
Rada ČTK měla plný počet sedmi členů pouze v první polovině roku 2016 (Miroslav Augustin, Vladimír
Cisár, Jakub Heikenwälder, Hana Hikelová, Marcela Mertinová, Tomáš Mrázek a Jan Wintr). Po
ukončení mandátů Hany Hikelové, Marcely Mertinové a Jana Wintra se novou členkou Rady stala
Jaroslava Wenigerová. Celou druhou polovinu roku pak Rada pracovala pouze v pěti lidech. Na
zasedání dne 12.července 2017 byl novým předsedou Rady zvolen Tomáš Mrázek, posty
místopředsedů obsadili Miroslav Augustin a Heikenwälder. Tajemnicí Rady byla po celý kalendářní rok
2017 paní Marie Kronesová.
V roce 2017 proběhlo celkem 13 zasedání a Rada vydala celkem 13 usnesení (viz přílohy).
Zápisy z jednání Rady a usnesení byly zveřejněny na webových stránkách Rady ČTK v rámci
oficiálního webu ČTK (www.ctk.cz). Zasedání Rady se pravidelně zúčastňoval generální ředitel ČTK
Jiří Majstr (desetkrát), čtyřikrát byl na zasedání přítomen ekonomický ředitel ČTK Radim Novák.
Jedním z hlavních úkolů Rady ČTK v roce 2017 bylo zvolení nového generálního ředitele ČTK. Do
výběrového řízení na tuto funkci se přihlásili 4 kandidáti. Na svém 110. zasedání dne 26. dubna 2017
zvolila Rada do funkce generálního ředitele ČTK znovu JUDr. Jiřího Majstra.
Kromě své běžné agendy, do které patří schvalování rozpočtu, výroční zprávy a vyřizování stížností,
věnovala Rada ČTK v roce 2017 velkou pozornost aktuálnímu zpravodajství ČTK v Infobance ČTK.
Rada se přitom speciálně zaměřila na zpravodajství k parlamentním volbám. Po několika měsíčním
monitoringu zpravodajství se Rada shodla, že zpravodajství ČTK bylo nejen objemem přiměřené
významu těchto voleb, ale i profesionální a naprosto nestranné.
Rada ČTK kontrolovala přípravu ČTK na zavedení směrnice o GDPR, seznámila se se spuštěním
nové verze fotobanky i s přípravou nového multimediálního redakčního systému. Rada ČTK přivítala
novou formu zpravodajství, konkrétně videopřenosy z důležitých akcí. Rada ČTK vyzvedla ocenění
Czech Stability Award i známku AAA od společnosti Bisnode, které ČTK získala.
Od druhé poloviny roku věnovala Rada velkou pozornost přípravám oslav ke 100. výročí založení ČTK
v roce 2018.

PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI
Rada ČTK pochopitelně nezapomněla na jednu z nejdůležitějších součástí své činnosti a jednu ze
svých základních povinností podle § 8 zákona č. 517/1992 Sb., o ČTK, ke kterým patří 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 2017 byly Radě ČTK doručeny jen 2 připomínky či stížností na zprávy tiskové agentury.
Oběma 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 Rada ČTK pana Tomáše Kňourka na údajně
neobjektivní a zkreslené zpravodajství ČTK o pěší pouti aktivistů z Berlína do Aleppa.
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Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Členové Rady se usnesli, že v případě
vydání této zprávy nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Rada ČTK projednala na svém srpnovém zasedání stížnost pana Jana Holoubka, ředitele společnosti
Our Media ve věci údajného zamlčení původního zdroje informace v článku ze dne 9. srpna 2017,
který referoval o kandidatuře pana Františka Ringo Čecha jako lídra kandidátní listiny Strany práv
občanů.
Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Následně Rada posoudila všechny aspekty
této stížnosti a usnesla se, že nedošlo k porušení zákona o ČTK ani Kodexu ČTK.
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Přílohy

V.


Zákon č. 517/1992 Sb.



Statut České tiskové kanceláře



Jednací řád Rady České tiskové kanceláře



Usnesení Rady
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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.
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Článek 7

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
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předsedkyně Rady ČTK

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)

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,
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i) schvalovat svůj vlastní rozpočet, který je součástí rozpočtu ČTK,
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,
d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,
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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.
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HLAVA TŘETÍ
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.
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HLAVA ČTVRTÁ
Článek XII
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 ČTK
Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 1 /2017
ze 106. zasedání konaného dne 25. 1. 2017
Rada ČTK se usnesla, že volba generálního ředitele České tiskové kanceláře v roce
2017 proběhne formou vyhlášení výběrového řízení.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK
V Praze dne 25. 1. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 2 /2017
ze 106. zasedání konaného dne 25. 1. 2017

Rada ČTK projednala stížnost pana Tomáše Kňourka na neobjektivní a zkreslené
zpravodajství ČTK o pěší pouti aktivistů z Berlína do Aleppa.
Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Členové Rady se
usnesli, že v případě vydání této zprávy nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Stěžovateli bude zasláno kompletní stanovisko.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 25. 1. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 3 /2017
ze 107. zasedání konaného dne 1. 2. 2017

Rada ČTK přijala Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele ČTK.

Hlasování: 6 - 0 - 0

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 1. 2. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 4 /2017
ze 107. zasedání konaného dne 1. 2. 2017

Rada ČTK vyhlašuje v souladu se zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové
kanceláři, výběrové řízení na funkci generálního ředitele České tiskové kanceláře.

Hlasování: 6 - 0 - 0

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 1. 2. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 5 / 2017
ze 108. zasedání konaného dne 22. 2. 2017

Rada České tiskové kanceláře na svém 108. zasedání zvolila s účinností od
22. 2. 2017
předsedkyni:
pěti hlasy

Bc. Hanu Hikelovou

místopředsedkyni:
šesti hlasy

Ing. Mgr. Marcelu Mertinovou

místopředsedu:
pěti hlasy

JUDr. Miroslava Augustina

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 22. 2. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 6 / 2017
ze 110. zasedání konaného dne 26. 4. 2017
Rada České tiskové kanceláře zvolila volební komisi pro volbu generálního ředitele
ČTK na období 2017 – 2023 ve složení: Hana Hikelová, Miroslav Augustin,
Jan Wintr.
Hlasování: 7 – 0 – 0
Volební komise pro volbu generálního ředitele ČTK zvolila předsedkyní komise
Hanu Hikelovou.
Hlasování: 3 – 0 – 0

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 26. dubna 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 7 / 2017
ze 110. zasedání konaného dne 26. 4. 2017

Rada České tiskové kanceláře zvolila do funkce generálního ředitele České tiskové
kanceláře na funkční období 2017 – 2023 JUDr. Jiřího Majstra, MBA.
Rozhodnutí bylo přijato pěti hlasy z celkových sedmi hlasů.

Bc. Hana Hikelová
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 26. dubna 2017
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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

Strana 75

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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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 10 / 2017
ze 113. zasedání konaného dne 12. 7. 2017
Rada České tiskové kanceláře na svém 113. zasedání zvolila s účinností od
12. 7. 2017
předsedu:
čtyřmi hlasy

Bc. Tomáše Mrázka

místopředsedu:
čtyřmi hlasy

JUDr. Miroslava Augustina

místopředsedu:
čtyřmi hlasy

Ing. Jakuba Heikenwäldera

Bc. Tomáš Mrázek
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 7. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 11 /2017
ze 114. zasedání konaného dne 30. 8. 2017

Rada ČTK projednala stížnost společnosti Our Media na Českou tiskovou kancelář
ve věci zamlčení původního zdroje informace v článku z 9. srpna 2017, který
referoval o kandidatuře pana Františka Ringo Čecha jako lídra kandidátní listiny
Strany práv občanů.
Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Členové Rady se
usnesli, že v případě vydání této zprávy nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Stěžovateli bude zasláno kompletní stanovisko.
Podle názoru Rady ČTK by bylo korektní uvést zdroj, který první zveřejnil uvedenou
informaci.

Hlasování: 5 - 0 - 0

Bc. Tomáš Mrázek
předseda Rady ČTK

V Praze dne 30. 8. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 12/2017
ze 117. zasedání konaného dne 3. 11. 2017

Rada České tiskové kanceláře schválila na svém 117. zasedání rozpočet Rady ČTK
na rok 2018.

Hlasování: 4 - 0 - 0

Bc. Tomáš Mrázek
předseda Rady ČTK

V Praze dne 3. 11. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 13/2017
ze 118. zasedání konaného dne 13. 12. 2017

Rada České tiskové kanceláře schválila na svém 118. zasedání rozpočet České
tiskové kanceláře na rok 2018.

Hlasování: 5 - 0 - 0

Bc. Tomáš Mrázek
předseda Rady ČTK

V Praze dne 13. 12. 2017
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 7 / 2018
ze 124. zasedání konaného dne 19. 6. 2018

Rada České tiskové kanceláře na svém 124. zasedání schválila Výroční zprávu o
hospodaření ČTK za rok 2017 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku
roku 2017 a Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2017.
Hlasování: 5 – 0 – 2

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 19. června 2018
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