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I.

Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 2018

ÚVOD
Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2018 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.
Rok 2018 byl ve znamení několika velkých zpravodajských událostí. V domácím zpravodajství šlo
především o lednové prezidentské volby, na podzim pak o komunální a senátní volby. V zahraničním
zpravodajství pokračovala jednání o odchodu Británie z Evropské unie, velkou pozornost nadále
budilo působení amerického prezidenta Donalda Trumpa na domácí a zahraniční politické scéně.
Sportovní zpravodajství mělo dva vrcholy – zimní olympiádu v Koreji a mistrovství světa ve fotbale
v Rusku.
Velkou pozornost věnovala ČTK ve svém zpravodajství stému výročí založení Československa i
dalším „osmičkovým“ výročím (1938, 1948, 1968), k nimž připravila mnoho dokumentačních a
tematických materiálů.
ČTK poprvé ve svém zpravodajství použila automaticky generované zprávy, které ovšem před
vydáním kontrolovali odpovědní redaktoři. Experiment se podařil, zrychlil vydávání tohoto typu zpráv a
uvolnil redaktorům kapacitu na tvůrčí práci.
Nadále však vedení agentury 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, ale samozřejmě i
veřejnosti, která má právo na objektivní a všestranné informace pro svobodnou tvorbu názorů.
Je jistě záhodno zdůraznit, že ČTK nechce (a ani nemůže) nijak bránit svobodnému šíření
informací. To je dokonce i v jejím zájmu.
ČTK potřebuje, aby měla možnost získat spravedlivou odměnu za to, že obstarává objektivní a
všestranné informace, jak jí to ukládá zákon a jak je v zájmu klientů. Proto se společně s dalšími
agenturami a vydavateli podílela na snaze evropských tvůrců prosadit tzv. copyrightovou směrnici.
V rámci ochrany obsahu si ČTK zřídila vlastní elektronický nástroj, který sleduje míru využívání
jejího zpravodajství smluvními partnery i jeho zneužívání vydavateli bez licence od ČTK. Tato aplikace
odhaluje dlouhodobé, systematické a cílevědomé porušování práv ČTK. Výstupy a poznatky jsou pro
OÚ podnětem k obchodním nabídkám subjektům, které aplikace odhalí jako neoprávněné uživatele,
nebo jako podklad k právním krokům.
Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků o
využitelnosti služeb ČTK a potřeb jejích zákazníků formou osobních setkání s reprezentanty
obchodních partnerů, a to především z jejich redakcí. Uskutečnila se tematická setkání, na nichž byly
představeny novinky v agenturní nabídce, a pokračovaly návštěvy redakčních manažerů ČTK
v newsroomech vydavatelských domů, které slouží k hlubšímu poznání práce se zpravodajským
servisem a k ověření a případné úpravě některých režimových opatření.
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Pokud jde o hospodářský výsledek, klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, ale v roce
2018 nenastaly ani žádné mimořádné nebo jednorázové vlivy. Agentura dosáhla zisku 4,3 mil Kč, což
bylo o 2,2 mil více než předpokládal rozpočet. Hlavní činnosti dosáhly zisku bezmála deset miliónů
korun a překonaly rozpočet o pět miliónů.
Přehledná tabulka zachycuje rozhodující čísla o hospodaření (údaje v tis. Kč)
Rozp.
rozdíl k
2018
min. roku
2 156
-4 347

rozdíl k
rozpočtu
2 166

Skut.
2018
4 322

Skut.
2017
8 669

Hospodářský výsledek před zdaněním

5 570

10 125

2 156

-4 555

3 414

Provozní hospodářský výsledek

6 654

10 854

2 621

-4 200

4 033

Hospodářský výsledek hlavních činností

9 855

9 092

4 651

763

5 204

tis. Kč
Hospodářský výsledek za účetní období

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 z minulých let ve výši téměř 35 miliónů
korun.
Kromě již zmíněného agentura věnovala rok 2018 také akcím ke stému výročí založení republiky a
ČTK, které spadají na stejný den. Jednou z hlavních akcí byla putovní exteriérová výstava fotografií
ČTK dokumentujících staletou historii republiky, která byla v rámci výročí k vidění na dvanácti místech
ČR. Výstavu zahájil ve Valdštejnské zahradě tehdejší předseda Senátu Milan Štěch.
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ZPRAVODAJSTVÍ
Hlavní zpravodajské redakce a nové formáty zpravodajství
Rok 2018 byl ve znamení několika velkých zpravodajských událostí. V domácím zpravodajství šlo
především o lednové prezidentské volby, na podzim pak o komunální a senátní volby. V zahraničním
zpravodajství pokračovala jednání o odchodu Británie z Evropské unie, velkou pozornost nadále
budilo působení amerického prezidenta Donalda Trumpa na domácí a zahraniční politické scéně.
Sportovní zpravodajství mělo dva vrcholy – zimní olympiádu v Koreji a mistrovství světa ve fotbale
v Rusku.
Velkou pozornost věnovala ČTK ve svém zpravodajství stému výročí založení Československa i
dalším „osmičkovým“ výročím (1938, 1948, 1968), k nimž připravila mnoho dokumentačních a
tematických materiálů.
Od ledna 2018 se součástí obchodní nabídky staly dvě novinky – služba ČTK Videostream a ČTK
Datové vizualizace, které byly v roce předchozím v testovacím provozu. Velkou odezvu nalezly i
klientů zejména přímé videopřenosy.
Na jaře byla dokončena inovace dokumentačních databází. Od dubna 2018 tak ČTK nabízí novou
službu ProFakta, která je mnohem rozsáhlejší než předchozí tzv. dokumentační databáze a je denně
aktualizovaná.
Hlavní technologickou novinkou ve zpravodajství byla automatická tvorba výsledkových zpráv,
kterou redakce poprvé využily během podzimních komunálních a senátních voleb. Napojení
výsledkového servisu Českého statistického úřadu na předem připravené šablony zpráv výrazně
urychlilo zveřejňování výsledkového zpravodajství, pomohlo předejít případným chybám a zefektivnilo
práci reportérů a redaktorů.

Centrální redakce
Centrální redakce v roce 2018 vydala přes 18.000 zpráv ve všeobecném servisu, tedy o tři procenta
více než v roce 2017. Počet ekonomických zpráv vzrostl o dvě procenta na 10.200. Podobným
tempem přibylo i headlinů, tedy krátkých zpráv do 150 znaků.
Počátek roku patřil zpravodajství o lednové volbě prezidenta a vývoji kolem prvního a druhého
kabinetu premiéra Andreje Babiše. V letních měsících se centrální redakce vedle červencového
hlasování o důvěře vládě věnovala zejména přípravě oborových materiálů ke 100. výročí vzniku
Československa, jakož i situaci před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu.
Samotným volbám pak patřilo z velké části podzimní zpravodajství. Další týdny po volbách centrální
redakce věnovala zpravodajství o tvorbě koalic jak v Praze na magistrátu, tak v městských částech.
Z dalších větších zpravodajských událostí druhé poloviny roku lze zmínit útoky na české vojáky
v Afghánistánu či zpravodajství o počasí – zejména s ohledem na extrémní sucho.
Z pražských událostí budily pozornost především problémy kolem špatného technického stavu mostů,
jako bylo například lednové uzavření Libeňského mostu a následné diskuse o jeho opravě či
nahrazení.
V ekonomickém zpravodajství se centrální redakce věnovala ve velké míře například zvyšování mezd
a nedostatku pracovníků napříč všemi obory. Stejně jako v předchozím roce nabídla obsáhlé
zpravodajství k růstu cen nemovitostí a zdražování hypotečních úvěrů.
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Mediálně žádané byly informace o vývoji mýtného tendru či o problémech při opravách dálnic stejně
jako zprávy o zavedení slev v hromadné dopravě pro studenty a seniory či o kvalitě potravin.

Regionální redakce
Pro regionální redakci ČTK byly v roce 2018 hlavním tématem komunální volby. Zpravodajové se jim
věnovali téměř celý rok, protože říjnovým volbám předcházely informace o sestavování kandidátek
v přibližně 80 největších městech republiky, bilance končícího volebního období jednotlivých radnic či
volební plány kandidujících stran a uskupení.
Redakce připravila celorepublikové ankety zaměřující se na jednotlivá komunální témata či série
fotografií představují kandidáty na primátory statutárních měst. Neméně intenzivní bylo pak následné
povolební zpravodajství.
Zajímavostí samotného volebního zpravodajství pak bylo první využití automaticky generovaných
zpráv, které umožnily zrychlení vydávání výsledkových zpráv ze všech 27 statutárních měst a také ze
senátních voleb, které se současně konaly ve třetině volebních obvodů. Tyto automaticky generované
zprávy samozřejmě kontrolovali před vydáním editoři ČTK. Během zhruba pěti hodin tak prošlo
editorům rukama mimo jiné přes 200 automaticky generovaných textů.
Tématům spojeným s komunálními volbami věnovala loni regionální redakce ČTK cca 13.000 zpráv tedy více jak třetinu ze své celkové roční produkce, která loni činila přes 32.000 zpráv.
K mimořádným událostem v krajích patřilo v roce 2018 například zpravodajství o suchu, rozhodování o
poloze hlavního brněnského nádraží, tragická nehoda vrtulníku se čtyřmi mrtvými v Plzni, výbuch
cisterny ve skladu s pohonnými hmotami ve Zlínském kraji, exploze v areálu chemičky v Kralupech
nad Vltavou na Mělnicku, při které zemřelo šest lidí, spor klientů H-Systemu ve středočeských
Horoměřicích o jejich domy, rozhodování soudu v případě Lukáše Nečesaného či spor o ředitele
Fakultní nemocnice Ostrava.
Kromě textových zpráv regionální redakce připravila v průběhu roku 2018 téměř 5300 audiozpráv,
několik desítek videoreportáží a také přibližně 30 mezi klienty stále populárnějších videostreamů.

Zahraniční redakce
Zahraniční redakce vydala v roce 2018 přes 26.000 všeobecných zpráv a 6400 headlinů, dalších 7000
zpráv a 3000 headlinů vyšlo v zahraničním ekonomickém servisu.
Velkou pozornost poutalo stejně jako v roce předchozím působení amerického prezidenta Donalda
Trumpa – ať už šlo o oznámení o odstoupení od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu,
stejně jako od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, summit se severokorejským vůdcem Kim Čongunem, nebo jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Zahraniční redakce, zejména pak bratislavský zpravodaj ČTK, také podrobně mapovala vývoj kolem
zavraždění novináře Jána Kuciaka, následujících protestů a pádu premiéra Roberta Fica.
Velké pozornosti klientů ČTK se dostalo aféře kolem otravy bývalého ruského agenta Sergeje
Skripala, která vedla k dalšímu zhoršení vztahů Západu s Ruskem.
Bruselský zpravodaj ČTK stejně jako redaktoři v Praze podrobně popisovali maraton jednání o
odchodu Británie z EU.
Zahraniční redakce věnovala opět hodně pozornosti situaci na Blízkém východě – ať už šlo o přesun
ambasády USA, napjatou situaci na hranicích pásma Gazy či situaci v Sýrii.
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Stejně jako ostatní redakce ČTK i zahraniční věnovala reportážními materiály pozornost “osmičkovým”
výročím, zejména stému výročí vzniku ČSR.

Sportovní redakce
Sportovní redakce vydala v roce 2018 celkem 48.434 zpráv a 2774 headlinů, což je podobný počet
jako v roce předchozím.
Na začátku roku zpravodajství dominovaly především zimní olympijské hry v Pchjongčchangu, kam
ČTK vyslala dva zvláštní zpravodaje, kteří poslali celkem 250 zpráv, reportáží a rozhovorů. Od 9. do
25. února, kdy se hry konaly, vydala ČTK na 1300 olympijských zpráv (a další tisícovku během šesti
týdnů před ZOH), přes 300 headlinů (nejrychlejší krátké zprávy), 120 fleší a 60 profilových materiálů.
Dalšími zpravodajskými vrcholy sportovního zpravodajství roku 2018 bylo květnové MS v hokeji
v Dánsku a poté MS ve fotbale, které v červnu a červenci hostilo Rusko. Z domácích událostí pak šlo
o MS ve florbale, které se v prosinci konalo v Praze.

Dokumentační redakce
Dokumentační redakce připravila v roce 2018 rekordních více než 5000 materiálů poskytujících
souvislosti, vztahy či chronologie, společně označované jako Profily. Kromě zpráv například k různým
volbám vydala velké množství materiálů k výročím „osmičkového“ roku včetně srovnávacích
„stoletých“ profilů.
Od dubna 2018 je v Infobance ČTK nová databáze ProFakta, která již obsahuje na 72.000 záznamů
(předchozí tzv. dokumentační databáze měla necelých 9000 záznamů) a v tom přes 27.000
multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 osobností, na 3000
firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a 4500 tzv. milníků (typu Nažidla, Černobyl, Nagano
apod). ProFakta jsou denně doplňována o další multimediální materiály.
Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí. Každý rok v ní
přibude nejméně tisíc nových záznamů, nyní je v této databázi přes 54.000 záznamů.

Fotozpravodajství
V roce 2018 ČTK vydala celkem 175.342 fotografií (včetně agenturních) z toho 91.402 od vlastních
fotoreportérů. To je přibližně o 20.000 snímků více než v předchozím roce a více než polovina
navýšení je prací vlastních fotoreportérů agentury.
Ze zimní olympiády, která se konala v únoru v Pchjongčchangu, vydala ČTK 6941 fotek, z toho 619 od
svého fotoreportéra Michala Kamaryta. Po započtení předolympijských příprav obsahovalo
fotozpravodajství k ZOH více než 7300 snímků.
Obsáhlé bylo rovněž obrazové zpravodajství z hokejového mistrovství světa, které se v květnu konalo
v Dánsku. ČTK z něj vydala přes 1200 fotek, z toho 777 od svého fotoreportéra Ondřeje Demla.
Z prosincového MS ve florbale v Praze vydala ČTK 416 fotografií, mnohé z nich měly kladný ohlas
zejména u finských agenturních partnerů.
Domácím událostem dominovaly i ve fotozpravodajství volby. K prezidentským volbám včetně příprav
vydala ČTK na 2000 snímků. Bezmála 1400 fotografií vyšlo v říjnu k obecním a senátním volbám. Za
zmínku stojí rovněž obrazové pokrytí karlovarského filmového festivalu, odkud na přelomu června a
července vydala ČTK 569 fotografií.
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Ocenění
Fotoreportér Roman Vondrouš vyhrál kategorii Lifestyle soutěže Czech Press Photo se sérií snímků
módy na dostizích.

Video
Od ledna 2018 ČTK zařadila do své komerční nabídky službu živých videopřenosů. Jde zejména o
přenosy z tiskových konferencí, ale také z různých událostí v Praze i krajích. Tematické rozpětí je
široké: od politiky, přes kriminalitu, neštěstí, kulturu až po sport.
Nejsledovanějším živým přenosem ČTK v loňském roce bylo hlasování Miloše Zemana v prvním kole
prezidentských voleb. Následovalo červencové hlasování sněmovny o důvěře vládě, třetí pak byla
lednová žádost vlády premiéra Andreje Babiše o důvěru. Velmi sledovaný byl loni například také
přenos novoročního ohňostroje v Praze anebo srpnový koncert k výročí okupace vojsky Varšavské
smlouvy na Václavském náměstí.
Celkem agentura v roce 2018 odvysílala 192 zpravodajských videopřenosů. Během zkušebního
vysílání v roce předchozím jich pro srovnání bylo kolem 100. Mezi klienty je o službu velký zájem –
jednotlivé přenosy často využívá většina významných zpravodajských serverů.
Na jaře „živé“ video ve zpravodajství doplnily komerční přenosy pod službou Protext. Celkem
odvysílala ČTK 235 „živých“ přenosů.
Kromě živých přenosů loni redaktoři ČTK natočili zhruba 750 videí, což bylo přibližně stejně jako o rok
dříve.

Audio
V audioservisu, v jehož rámci ČTK nabízí sestříhané záznamy nejdůležitějších pasáží sdělení na
zpravodajských akcích všeho druhu i z vlastních rozhovorů, v roce 2018 vyšlo 9219 zvukových
záznamů. O rok dříve jich bylo 10.597. Meziroční pokles odpovídá lepšímu zacílení produkce podle
potřeb klientů, na něž se ČTK tázala během návštěv v redakcích.
Audioservis je vedlejším produktem textového zpravodajství a videoservisu. Audiozáznamy vycházejí
výhradně v češtině s tzv. ohláškou i odhláškou formulovanou především pro klienty v rádiích, takže
jsou pro ně kompletně připraveny. Zejména z akcí v zahraničí ČTK vydává i audiodepeše vlastních
zpravodajů na místě dění.
Výrazná většina zvuků vyšla loni ve všeobecném domácím servisu ČTK (5480). Druhý nejvíce
zastoupený byl (včetně zvuků ze zahraničních sportovních akcí) sportovní servis se 2042 audii.
Ekonomický servis doprovázelo 1483 zvuků a 214 audií dodali redaktoři ČTK ze zahraničí, zejména
z Bruselu.
Z tematických kategorií byla ve zvukovém servisu nejčastěji zastoupena politika a státní správa
(3654), kultura (1640) a kriminalita a právo (1038). Přibližně 800 zvuků mělo za téma zdravotnictví
nebo sociální tematiku. Zhruba podobné množství se týkalo životního stylu.

ČTK Live
V rámci služby ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií,
videí, audií a mnoha odkazů na relevantní sociální média) nabídly v roce 2018 zpravodajské redakce
ČTK 24 online „přenosů“.
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O rok dříve jich bylo 30. Důvodem poklesu je nižší počet výrazných aktuálních událostí, ale také to, že
klienti někdy před textovými přenosy dávají přednost živému videu (ČTK Videostream).
Naprostá většina Liveblogů se týkala domácího dění – ať už šlo o prezidentské volby, hlasování o
důvěře vládě či vzpomínkových akci k výročí invaze z roku 1968 či 100. výročí založení
Československa. Ze zahraničních událostí ČTK tímto rychlým multimediálním zpravodajským
formátem kryla například schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem
Vladimirem Putinem v Helsinkách, americké bombardování Sýrie či schůzku šéfa Bílého domu se
severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v Singapuru.

ČTK Online
Redakce mj. publikuje zprávy na zpravodajském portálu ceskenoviny.cz (ČN), jehož prostřednictvím
ČTK prezentuje široké veřejnosti ukázku své produkce. Protože hlavní náplní ČTK je dodávat zprávy
za úplatu médiím a dalším odběratelům, není na Českých novinách veškeré zpravodajství, ale jen asi
15 procent zpráv. Kromě prezentace je tento zpravodajský web pro ČTK i dalším zdrojem příjmů.
V roce 2018 činily výnosy ČN z internetové reklamy dva miliony korun a meziročně vzrostly o zhruba
12 procent. S cílem zvýšit reklamní výnosy začaly ČN spolupracovat s internetovým portálem
Seznam.cz.
I v roce 2018 ČTK Online připravila pro odběratele widgety, tedy grafické aplikace, které se podrobně
věnují zpracovávanému tématu. Widgety redakce připravila k prezidentským volbám v ČR, k zimním
olympijským hrám, mistrovství světa v hokeji a k mistrovství Evropy ve fotbale. Celkem za widgety a
dodaná data utržila 643 tisíc korun.

Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů

1-4

5

2018
celkem

1

Headliny
3

celkem

domácí
zahraniční
ekonomické
sportovní
anglické
profily
dokumenty
grafy
video
audio
fotoreportáže

43 039
26 395
25 380
48 434
13 346
-

4 525
1 055
2 619
2 774
1 523
-

47 564
27 450
27 999
51 208
14 869
4 581
97
1 387
1 511
9 219
9 668

1 102
736
753
978
517
0
0
0
0
0
0

8 195
5 677
6 364
4 743
1 602
0
0
0
0
0
0

9 297
6 413
7 117
5 721
2 119
0
0
0
0
0
0

celkem

156 594

12 496

195 553

4 086

26 581

30 667

Poznámka:
Do statistik nejsou započítány zprávy a fotografie vydané výhradně v rámci přenosů ČTK Live. V
tabulce nejsou rovněž zmíněny živé videopřenosy.
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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.
Běžné obchodní aktivity v mediální sféře opět doplňovaly aktivity komerční a zakázky pro sféru
nemediální, především pak již zmíněné zakázkové fotografování. V roce 2018 se nadále rozšířilo
portfolio klientů využívajících těchto služeb, ať už pravidelně či nárazově.
Rok 2018 se nesl ve znamení oslav 100 let republiky a tento fakt výrazně přispěl k výraznému
překročení všech sledovaných ukazatelů a nárůstu tržeb oproti předchozím letům. Stoleté výročí
republiky přineslo v roce 2018 pro oddělení digitalizace celou řadu zakázek.
V roce 2018 pokračovalo po předchozích pilotních projektech zpracování a ověřování nelegálního užití
fotografií ČTK na doméně *.cz. Výsledky se po finální kontrole předávají do dalšího procesu
vymáhání.
Fotobanka se podílela na přípravě a technickém zajištění putovní exteriérové výstavy fotografií ČTK
dokumentujících staletou historii republiky, která byla v rámci výročí k vidění na dvanácti místech ČR.

Pokračování digitalizace
Agentura díky finanční náročnosti kontinuální digitalizace vlastních archivních předloh digitalizuje stále
fotografie především na základě konkrétních požadavků klientů.
Úspěšně pokračovala druhá fáze vytěžení textových informací do databázové podoby v rámci
rozsáhlého projektu statické digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými textovými
informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. Do konce roku 2018
se podařilo na vzorku popisových knih nastavit technické parametry finálních *.xml formátů a podařilo
se díky tomu dosáhnout i snížení celkové ceny. Projekt bude pokračovat i v roce 2019.
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.
ČTK se digitalizací archivních fotografií zabývá intenzivně od poloviny 90. let minulého století, kdy
začaly být digitální technologie dostatečně kvalitní, aby digitalizace měla smysl. Zhruba od poloviny
90. let rovněž pořizuje nové fotografie výlučně digitální technikou.
Postup digitalizace je možné sledovat jednak přes kvantitativní ukazatele, jednak prostřednictvím
kvalitativních hledisek. Ke kvantitativním patří skutečnost, že v digitální fotobance je nyní něco přes
milión snímků zdigitalizovaných z původních nedigitálních fotografických nosičů.
Ke kvalitativním parametrům patří skutečnost, že je dokončena systematická odborná probírka,
digitalizace a redakční úprava metadat reportáží ze všech významných historických období republiky
od jejího založení, která je nadále průběžně doplňována.
Systematická a odborná probírka je kvalifikovaná, časově a odborně náročná práce spočívající nejen
v samotné digitalizaci (která je nejsnazší částí procesu) ale v odborném výběru fotografií s ohledem na
dobový kontext a jejich kvalitní opatření metadaty. V letech 2009 až 2012, kdy ČTK provedla hlavní
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část této odborné probírky a digitalizace, na projektu pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze
svého zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace do tohoto projektu investovala 8,3 miliónu korun
(aniž by očekávala jejich návratnost z komerční činnosti – o tom viz níže).
O postupu digitalizace ČTK pravidelně a systematicky informuje Poslaneckou sněmovnu PSP ve
svých výročních zprávách. Volební výbor se tématu také výslovně věnoval, jak vyplývá z jeho zápisů,
kdy například na 33. schůzi výboru v sedmém volebním období 22. září 2016 zpravodaj, poslanec
Stanislav Berkovec podle zápisu ocenil projekt digitalizace popisových knih fotobanky, nebo na 26.
schůzi 14. října 2015 se zpravodaj, poslanec Vladimír Koníček ve své zprávě zabýval plánem
digitalizace a o digitalizaci hovořila i tehdejší předsedkyně Rady ČTK Hana Hikelová.
Na již zmíněné schůzi 22. září 2016 na dotaz poslankyně Miroslavy Němcové vyčíslila Hana Hikelová
na základě materiálu před tím projednaného Radou ČTK odhadované náklady na kompletní
„proudovou“ digitalizaci všech snímků ve fotoarchivu ČTK bez toho, aby byly opatřeny metadaty, na
cca 35 miliónů korun za tři roky s tím, že ČTK tento projekt nemůže financovat ze svého vlastního
zisku a že odhad pro první rok projektu činí 15 miliónů korun. Poslankyně Němcová vyzvala členy
výboru, aby podpořili zařazení této částky do tehdy projednávaného státního rozpočtu, což četní další
poslanci včetně tehdejšího předsedy výboru Martina Komárka podpořili (dotace na digitalizaci ovšem
do státního rozpočtu zařazena nebyla).
Fotoarchivem se pravidelně a dlouhodobě zabývá rovněž Rada ČTK, která si kromě průběžných
ústních informací od generálního ředitele nechala od něj předložit i písemné zprávy.
Ačkoli dotace na dokončení digitalizace byla v roce 2018 načtena jako pozměňovací návrh ke
státnímu rozpočtu na rok 2019, sněmovna tento návrh neschválila.
Bez ohledu na to ČTK pokračuje v projektu digitalizace popisových knih, který rovněž hradí z vlastního
zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace, jak bylo zmíněno výše.

Fotoarchiv
Fotoarchiv ČTK ve své fyzické podobě existuje přibližně od 20. let minulého století. Obsahuje
informace od doby vzniku ČSR, ale i dodatečně získané informace starší.
Základem současného fondu je kmenový archiv fotooddělení ČTK, do kterého byly v období 1945 1948 převedeny fotoarchivy agentur Centropress, Čechopress a Pragopress.
Reportáže mapují celou historii Československa, ČR a částečně i zahraničí. Často se jedná o unikátní
snímky.
Archiv obsahuje kolem sedmi milionů políček, z nichž je zpracována, digitalizována a zařazena do
digitální fotobanky přibližně šestina.
Je dokončena systematická odborná probírka a digitalizace reportáží z první republiky, druhé
republiky, období protektorátu a z poválečného období zhruba do roku 1950, a to ve výběrech. Zcela
zpracovány a ve výběrech digitalizovány jsou rovněž nejdůležitější události pozdější, např. roky 1968
a 1989.
Následovaly některé další historické projekty (např. Protektorát v obrazech), kdy se digitalizovala také
kompletní alba pozitivů. Oddělení digitalizace se věnovalo rovněž celé řadě samostatných tematických
projektů z oblasti sportu, osobnostem, architektuře apod. díky jmenné a předmětové kartotéce. (Tu
ČTK digitalizovala na své vlastní náklady na přelomu tisíciletí).
Je nutno podotknout, že integrita fotoarchivu ČTK byla opakovaně narušena pokyny státních orgánů
před rokem 1989 ukládajících ČTK, aby předala tu či onu jeho část jiným archivům. Po roce 1992 se
tehdejšímu vedení agentury podařilo část takto převedených archivů získat zpět, byť ne všechny a byť
ne vždy v originálech.
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OBCHODNÍ ÚSEK
Obchodní úsek se zaměřil především na udržení dosavadního portfolia klientů a ochranu
licencovaného obsahu ČTK. Přes pokračující soustavný tlak na snižování ceny ze strany mediálních i
nemediálních klientů se podařilo zvýšit výnosy OÚ proti roku 2017 celkově o 1,2%.
Zpravodajství ČTK nadále odebírá většina rozhodujících českých a slovenských médií, která se o ně
opírají jako o klíčový informační pilíř. Vydavatelé agenturu respektují jako nestranný a důvěryhodný
zdroj pro tvorbu obsahu svých titulů. Navzdory pokračující konsolidaci vlastnictví v mediálním odvětví,
která posiluje vyjednávací pozici obchodních partnerů na úkor ČTK, dosáhl OÚ zejména díky
dlouhodobým vztahům i aktivní akvizici nových zákazníků zlepšení výsledku v tomto segmentu o
2,5%.
Vztahy se zákazníky z nemediální (státní/veřejné a firemní) sféry i nadále ovlivňují striktní požadavky
klientů na snižování nákladů. Ceny, které jsou ochotni platit za produkci ČTK, může agentura
akceptovat obtížně, případně akceptovat nemůže, mj. proto, že by tím ostatní klienty mohla
znevýhodnit. Důsledkem je mírný pokles výnosů z nemediální sféry o 1,9%, a to zejména kvůli
poklesu výnosů o 3% od státních a veřejných institucí.
V zájmu získání nových předplatitelů připravil OÚ obchodní akce s výhodnější cenovou nabídkou.
Adresovány byly radnicím statutárních měst a zahraničním velvyslanectvím v Praze. Ohlas na ně
naplnil očekávání z části. Ve snaze nalézt další potenciální zákazníky ve firemní sféře se obchodní
komunikace více zaměřila na oblast Public Relations a na PR agentury.
Značnou kapacitu věnoval OÚ prosazování oprávněných zájmů ČTK jako tvůrkyně licencované
produkce. Tato produkce může být na smluvním základě zveřejňována v médiích, ale k dalšímu šíření
už zveřejněného obsahu – úplatnému nebo bezúplatnému – je třeba získat od ČTK distribuční licenci.
V této záležitosti vedl OÚ jednání s vydavatelstvími i s monitorovacími společnostmi, které mediální
obsah, včetně zveřejněných zpráv ČTK, dále prodávají a do jisté míry takto posbíraný obsah stavějí
jako substitut proti zpravodajství ČTK. To se projevuje mj. v dalším tlaku na cenu zpravodajských
produktů a služeb ČTK. Výsledky zmíněných jednání dávají příslib, že si český mediální trh stále více
uvědomuje význam ochrany licencí a autorské tvorby.
V rámci ochrany obsahu si ČTK zřídila vlastní elektronický nástroj, který sleduje míru využívání jejího
zpravodajství smluvními partnery i jeho zneužívání vydavateli bez licence od ČTK. Tato aplikace
odhaluje dlouhodobé, systematické a cílevědomé porušování autorských práv ČTK. Výstupy a
poznatky jsou pro OÚ podnětem k obchodním nabídkám subjektům, které aplikace odhalí jako
neoprávněné uživatele, nebo jako podklad k právním krokům. Nástroj rovněž slouží jako pomůcka pro
vyhodnocování využitelnosti obsahu ČTK jejími odběrateli.
V důsledku tlaků na ceny a nabídky konkurenčních substitutů často poskládaných ze zpráv ČTK,
stejně jako více či méně otevřenému plagiátorství některých médií, neodpovídá cenová hladina
produktů a služeb ČTK jejich skutečné hodnotě, a tak jsou klienti de facto dotováni z dalších aktivit
agentury, jako jsou Protext nebo nájmy. Narovnat ceny s ohledem na výrazně rostoucí náklady na
pracovní sílu se stále nedaří, a to ani u zákazníků ze státní a veřejné sféry, která je motorem růstu
ceny práce.
Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků o
využitelnosti služeb ČTK a potřeb jejích zákazníků formou osobních setkání s reprezentanty
obchodních partnerů, a to především z jejich redakcí. Uskutečnila se tematická setkání, na nichž byly
představeny novinky v agenturní nabídce, a pokračovaly návštěvy redakčních manažerů ČTK
v newsroomech vydavatelských domů, které slouží k hlubšímu poznání práce se zpravodajským
servisem a k ověření a případné úpravě některých režimových opatření.
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V marketingu se OÚ zaměřil na využití kulatých výročí roku 2018, včetně 100. výročí založení
agentury. Členové obchodního týmu se účastnili příprav výstavy Okamžiky století, která od jara do
konce roku procestovala republiku, a organizačně zajišťovali velké akce jako např. výroční
společenský večer v Praze na Žofíně. V souladu s dlouhodobou strategií, jejímž cílem je podpořit
obecné povědomí o významu zpravodajství ČTK a o její značce, se marketingové aktivity soustředily
na mladou generaci, zejména studenty vysokých a středních škol se zaměřením na média,
žurnalistiku a komunikaci.

AKADEMIE ČTK
V roce 2018 činily výnosy Akademie 1 001 885 Kč bez DPH. Oproti roku 2017, který byl nejvýnosnější
v historii Akademie, je to o 16 procent méně.
Z kurzů byl podobně jako v uplynulých letech nejúspěšnější Člověk před mikrofonem a kamerou –
vynesl 241 000 Kč. Druhý skončil s částkou 111 220 Kč kurz Jak komunikovat s novináři (Jak psát
tiskovou zprávu) a na třetí příčku se dostal kurz Tvůrčí psaní – 100 410 Kč.
Psaní pro web vyneslo 83 640 Kč, což je o 16 procent méně než v roce 2017. Ještě výrazněji poklesly
– zhruba o polovinu na 75 240 Kč – výnosy z krizové komunikace. Ta ale v roce 2017 zaznamenala
rekordní tržby.
Díky individuálním kurzům si dobře vedl kurz pro fotoreportéry – 71 6000 Kč. Výnosy Základů
žurnalistiky činily 52 600 Kč, o 7 000 víc než předloni.
Akademii připravila v loňském roce několik nových kurzů, mezi nimi i kurz Jak psát o ekonomice a
financích, a nenudit. Tento kurz využívá ČTK i pro interní školení redaktorů.
Ve spolupráci s redakcemi připravila Akademie nový seminář o mediální výchově. Kurz s názvem Jak
vzniká zpráva je určen především pro učitele základních a středních škol a Akademie ho začne
nabízet v roce 2019.
Druhým rokem pokračovala Letní škola ČTK, s několika studenty uzavřela ČTK dohodu o spolupráci
(sociální sítě, sportovní redakce).
Akademie jako každoročně uspořádala loni sérii interních školení pro zaměstnance ČTK.

PROTEXT
Služba PROTEXT (PR Original TEXT) ) je služba ČTK pro distribuci tiskových sdělení založená v roce
1999. Umožňuje firmám, veřejným institucím i jednotlivcům za úplatu využít komunikační síť ČTK pro
rozšíření vlastní tiskové zprávy. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční sdělení
zadavatele“. Služba je dostupná 7 dní v týdnu.
V roce 2018 Protext publikoval 1794 komerčních tiskových zpráv, což je o 7,1% více než v roce 2017.
Servis využilo 361 českých zadavatelů, tj. o 4,6% více než v předchozím roce.
Výraznou změnu v nabídce Protextu přinesly v roce 2018 služby Protext Video a Protext Speciál.
Protext Video je nabídka komerčního odvysílání přímého videopřenosu z tiskové nebo veřejné
konference, debaty, kulatého stolu, předvedení nového produktu, vyhlášení cen, společenského
večera apod. Protext videopřenos distribuuje do jednotlivých médií a umožní jim video odvysílat
zdarma na svém webu, což média v případě zajímavého obsahu (představení nového vozu Škoda,
sjezdy a sněmy politických stran, diskuse o dotacích z EU apod.) často využívají. Protext navíc
garantuje odvysílání na webu Českénoviny.cz a na Facebooku a předá klientovi tzv. embed kód pro
odvysílání videopřenosu zároveň na stránce klienta, případně jeho smluvních partnerů a na jeho
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stránkách na sociálních sítích – multiplikuje se tím zásah videa. Od dubna 2018, kdy služba Protext
Video nabídla první videopřenos, se do konce roku uskutečnilo 41 přenosů.
Protext Speciál je služba na výrobu a distribuci exkluzivních magazínů, a to jak tištěných, tak v on-line
prostředí. Nabízí autorské zpracování textů, editaci klientských textů, fotografie, infografiku, tisk a
distribuci. Od března 2018, kdy vyšla první speciální příloha, vyšlo do konce roku 14 tištěných
speciálních příloh, z nichž devět mělo svou on-line verzi, a jedna byla ryze digitální.
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
PRConnect (Polsko) naopak umožňuje zveřejnění tiskových zpráv jejich klientů v České republice a v
případě APA-OTS také na Slovensku. Výnosy ze zahraničí v minulém roce tvořily více než čtvrtinu
z celkových příjmů.
Celkově příjmy Protextu v roce stouply o 67% z 5,6 mil. Kč na 9,4 mil. Kč. To je předpoklad pro další
rozvoj těchto služeb pro nemediální klienty.
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT)
Rozvoj
Po celý rok 2018 byl hlavním rozvojovým projektem ÚIT vývoj nové verze redakčního systému. Na
konci roku byla téměř dokončena funkčnost jeho serverové části, vývoj klientské části pokračuje i
v roce 2019. Postup prací zkomplikoval odchod jednoho z programátorů ve druhé polovině roku.
V rámci tvorby zpravodajství k podzimním volbám do obecních zastupitelstev a do Senátu PČR
proběhl pilotní projekt, při němž byly volební výsledky získávané od ČSÚ použity pro automatické
generování části zpráv vydávaných v průběhu sčítání hlasů a těsně po jeho skončení. Výsledky
experimentu potvrdily využitelnost tohoto postupu v redakční praxi. Mimo jiné vedly k rychlejšímu
zpracování výsledků a ke zkrácení doby potřebné pro publikaci tohoto typu textových zpráv. Získané
zkušenosti budou využity v rámci dalších projektů, s předpokládaným zapojením algoritmů umělé
inteligence. ČTK se v této oblasti stala aplikačním partnerem projektu FSV UK, který získal grant od
Technologické agentury ČR a jehož cílem je nejen vývoj systémů využívajících nástrojů umělé
inteligence, ale také zkoumání dopadů jejich nasazení v novinářské praxi. Projekt je plánován na
období tří let počínaje lednem 2019.
Na konci roku byl zakončen společný projekt pěti evropských agentur vedený norskou NTB, jehož
výsledkem byl vznik nového systému pro zpracování a sdílení sportovních dat. ČTK se významně
podílela zejména na vedení projektu a na spolupráci s dodavatelem softwarového řešení.
Ve druhé polovině roku byl vyvinut nový interní systém pro vyhodnocování přímého využití
agenturního zpravodajství klienty a kontrolu jeho zneužívání neautorizovanými subjekty. Brzy po svém
nasazení začaly jeho výstupy využívat jak redakce, tak i obchodní úsek. Na začátek roku 2019 je
plánován další vývoj tohoto systému.

Produkční, databázové a distribuční systémy
Začátkem roku byla do provozu nasazena nová aplikace pro uživatele dokumentačních databází
v rámci Infobanky ČTK. Řada dalších aplikací byla na platformu Infobanky během roku převedena tak,
aby mohly být postupně odstavovány starší servery.
V rámci stávajícího redakčního systému byly rozvíjeny zejména funkce podporující distribuci živě
vysílaného videa.
V aplikaci Fotobanky ČTK nedošlo k podstatným změnám, stejně jako u dalších databázových a
distribučních systémů.

Infrastruktura
Pokračovala v konsolidace serverů a aplikací v rámci infrastruktury a přechod do virtualizovaného
prostředí, včetně navyšování kapacity datových úložišť. Významně konsolidovány byly tiskové služby,
řešení využívající služeb jednoho dodavatele určeného v rámci výběrového řízení snížilo zatížení
provozní části úseku i celkové náklady.
Ve druhé polovině roku byla povýšena verze softwaru řídícího síťovou doménu, do níž začaly být
nasazovány stanice s operačním systémem Windows 10, a byl zahájen přechod na novou verzi
systému elektronické pošty. Na něj bezprostředně naváže nasazení nového řešení zálohování dat,
které bude výsledkem výběrového řízení zahájeného na konci roku.

Strana 15

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, ve které ČTK spolupracuje a sdílí znalosti a zkušenosti s dalšími 22 vyspělými
agenturami z celého světa zejména v oblasti technického rozvoje, digitálních služeb i marketingu a při
vývoji a zavádění nových aplikací a služeb.
Generální ředitel ČTK Jiří Majstr byl opět zvolen za člena boardu EANA na tříleté funkční období.
V říjnu 2018 ČTK v Praze už podruhé úspěšně hostila konferenci sdružení MINDS. Mezi hlavní témata
této již 26. konference patřilo využití umělé inteligence v oblasti automatizace tvorby zpravodajství,
rozvoj redakčních systémů, přizpůsobování agenturních služeb potřebám klientů na základě rozšířené
sady metadat a sledování průběžného výkonu agenturních produktů, zejména v online prostředí.
Obohacením předchozí jarní konference v Haagu bylo kontaktní fórum, jehož se zúčastnilo osm
startupů působících v oblasti médií. Spolupráce těmito firmami se pro ČTK v některých oblastech
ukazuje jako perspektivní.
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 2018 dosáhla ČTK zisku 4,322 mil. Kč, což bylo o 2,2 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet.
Ten byl na rok 2018 byl sestaven jako ziskový ve výši 2 156 tis. Kč. Počítal se zhruba stejným
objemem nákladů i výnosů jako na rok 2017.
1

O lepší výsledek se mimo jiné zasloužil vývoj v hlavních činnostech , což je dlouhodobě a standardně
vykazovaný agregát, jehož cílem je eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření
ČTK. Jejich zisk dosáhl výše 9 855 tis. Kč, a překonal tak rozpočet o 5 mil. Kč.
Výsledek za rok 2018 byl o 4,3 mil. Kč horší než v roce předchozím, který byl ovšem výrazně ovlivněn
dvěma kompenzacemi od majitelů sousedních budov za problémy, vzniklé v souvislosti s jejich
stavební činnosti. Tyto kompenzace v roce 2017 ovlivnily hospodaření ČTK částkou 6 mil. Kč.
Výše zisku hlavních činností pokračuje v trendu minulých let. Výnosy překročily rozpočet o 8 mil. Kč,
náklady překročily rozpočet o 2,8 mil. Kč. V roce 2018 se podařilo zastavit úbytek tržeb za
zpravodajství a zvýšit tržby za ostatní služby.
Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 6 654 tis. Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo
4 033 tis. Kč. Meziroční zhoršení bylo způsobeno již zmíněnými kompenzacemi od majitelů
sousedních budov.

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč

Rozp.
rozdíl k
2018
min. roku
2 156
-4 347

rozdíl k
rozpočtu
2 166

Skut.
2018
4 322

Skut.
2017
8 669

Hospodářský výsledek před zdaněním

5 570

10 125

2 156

-4 555

3 414

Provozní hospodářský výsledek

6 654

10 854

2 621

-4 200

4 033

Hospodářský výsledek hlavních činností

9 855

9 092

4 651

763

5 204

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 do roku 2017 byly trendy nákladů a výnosů vyrovnané. Vyrovnané byly i v roce 2018, kdy
ovšem došlo na rozdíl od dřívějších let ke zvýšení výnosů a spolu s tím ke zvýšení nákladů. Nejvíce
se na tom podílela poptávka po fotoslužbách spojená se stým výročím vzniku státu a nové, razantní
obchodní aktivity spojené se službou Protext, které si ovšem vyžádaly i dodatečné náklady.
Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 183,8 mil. Kč a
meziročně se zvýšily o 1,8 mil. Kč. Pokud jde o náklady, jde zejména o mzdy.
Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 256,8 mil. Kč a meziročně se tak zvýšily o 4,1 %.
Rozpočet překročily o 8,5 mil. Kč (3,4 %).

Miliony

Graf 1- Vývoj nákladů a výnosů hlavních činností od r. 2011 (mil. Kč)
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Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6,6. Agentura nemá žádné bankovní
půjčky.
Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2018 opět 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 6 mil. Kč. Snížení bylo způsobeno kombinací snížení
dlouhodobého majetku o 8,9 mil. Kč a zvýšení oběžných aktiv o 3,7 mil. Kč. Ostatní aktiva
se na změně bilanční sumy podílela částkou mínus 833 tis. Kč.
Snížení dlouhodobého majetku je výsledkem snížení hodnoty budov, staveb, zvýšením samostatných
movitých věcí a snížením nedokončeného dlouhodobého majetku důsledkem kombinace odpisů a
investic.
V oběžných aktivech se snížily o 792 tis. Kč pohledávky a o 4,5 mil. Kč se zvýšil finanční majetek.
Pasiva
V pasivech se vlastní kapitál snížil o 7,4 mil. Kč kombinací čerpání z fondů (komentované v části
Fondy ze zisku a ve výkazu změn vlastního kapitálu v Příloze v účetní závěrce) a dosaženého zisku.
Cizí zdroje stagnovaly a jejich podíl zůstal na úrovni 9,9 %. O 1 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé závazky
a o 514 tis. Kč se snížily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla o 792 tis. Kč vlivem zvýšení
výnosů příštích období.
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Tabulka 2 Hlavní položky rozvahy

k 31.12.; v tis. Kč

Podíl v % Rozdíl 18-17

2018

2017

2016

Aktiva celkem

466 708

472 732

469 390

100,00%

-6 024

Dlouhodobý majetek

281 959

290 866

303 080

60,41%

-8 907

z toho

dlouhodobý nehm. majetek

177

404

828

0,04%

-227

281 782

290 462

296 517

60,38%

-8 680

38 262

38 263

38 263

8,20%

-1

budovy, stavby

234 423

242 908

249 682

50,23%

-8 485

sam. mov. věci

dlouhodobý hmotný majetek
z toho

pozemky

8 536

7 729

7 420

1,83%

807

jiný dlouh. majetek

20

20

20

0,00%

0

nedok. dlouh. maj.

541

1 542

1 132

0,12%

-1 001

0

0

5 735

0,00%

0

183 699

179 983

163 767

39,36%

3 716

0

0

0,00%

0

32 365

33 157

31 262

6,93%

-792

151 334

146 826

132 505

32,43%

4 508

dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
z toho

zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek

Ostatní aktiva

1050

1 883

2 543

0,22%

-833

Pasiva celkem

466 708

472 732

469 390

100,00%

-6 024

Vlastní kapitál

413 052

420 427

420 064

88,50%

-7 375

46 183

45 624

45 708

9,90%

559

1 738

1 738

1 959

0,37%

0

dlouhodobé závazky

21 401

20 328

19 762

4,59%

1 073

krátkodobé závazky

23 044

23 558

23 987

4,94%

-514

0

0

0

0,00%

0

7 473

6 681

3 618

1,60%

792

Cizí zdroje
z toho

rezervy

bankovní úvěry
Ostatní pasiva
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Finanční majetek
Vývoj finančního majetku
byl po celý rok stabilní. Výkyvy v rámci jednotlivých měsíců jsou výsledkem působení jednorázových
výdajů (mzdy) a průběžných příjmů.

Miliony

Graf 2 - Vývoj finančního majetku v průběhu roku 2018
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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. 2018 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. Z fondu rozvoje bylo čerpáno 2,8 mil. a z fondu
propagace, ze kterého byly čerpány prostředky na události spojené se stým výročím založení ČTK,
to bylo 3,5 mil. Kč. Od ministerstva kultury získala ČTK na projekt „Putovní výstava fotografií z archivů
ČTK k výročí vzniku státu“ dotaci 300 tis. Kč.
Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku

2018
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
186
466
814
8 757
277
1 216
1 356
13 072

zvýšení
4 000

7
2 269
2 700
8 976

snížení
2 988
252
202
2 778
2 105
3 537
144
12 006

konečný
zůstatek
1 198
214
613
5 986
441
379
1 212
10 042
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PERSONALISTIKA A MZDY
Zaměstnanost
Počet zaměstnanců
Mezi lednem a prosincem 2018 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce zvýšil o sedm zaměstnanců.
Tabulka 4- Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce

měsíce-->

1

zpravodajství

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

databanka multimédií

11

12

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

9

9

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

úsek informačních technologií

24

24

24

24

23

23

23

23

23

24

24

24

řízení a správa

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

provoz

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

ostatní

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

obchodní úsek

Celkem

247 247 247 248 246 246 245 249 247 250 253 254

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. Ve srovnání
s prosincem 2017 se zvýšil o 3,6.
Graf 3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2017
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Struktura zaměstnanců

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2015
rok

jednotka

2018

2017

2016

počet

254

245

245

%

8,45

6,53

8,77

průměrný věk

roky

45,09

45,2

45,31

průměná doba zaměstnání

evidenční počet k 31.12.
ukazatel fluktuace v %

roky

15,07

14,59

14,69

% bez maturity

%

5,08

4,92

4,51

% středoškoláků

%

30,85

33,33

36,09

% vysokoškoláků

%

64,06

61,74

59,4

% redaktorů

%

72,15

72,15

71,44

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2018 dosáhl hodnoty 45,09 a meziročně se snížil
o 0,11 roku. Průměrná doba zaměstnání mírně vzrostla na 15,1 roku. Ukazatel fluktuace se zvýšil
na 8,45 %.
Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 64,1 %. Podíl
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců zůstal na úrovni předchozího roku na 72 %.

Mzdy
Produktivita práce a průměrný výdělek

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 1,7 %, což při meziroční míře inflace 2,1 % znamenalo mírné
snížení reálné mzdy o 0,35 %. Výkony vzrostly o 4,1 %, což při růstu průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců o 0,7 % vedlo k růstu produktivity práce o 3 %. Objem vyplacených mezd o 2,4 %
vzrostl.
Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek
Ukazatel
Objem vyplacených mezd

jednotka

2018

2017

%
2018/2017

2016

tis. Kč

122 409

119 522

120 689

102,42%

z toho ve zpravodajství tis. Kč

87 829

85 876

86 335

102,27%

jedn.

239

237

243

100,66%

z toho ve zpravodajství jedn.

173

173

174

99,71%

42 675

41 945

41 383

101,74%

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný výdělek

Kč/měsíc
z toho ve zpravodajství Kč/měsíc

42 429

41 431

41 268

102,41%

Výkony

tis. Kč

256 825

246 705

249 975

104,10%

Produktivita práce

tis. Kč/rok

1 074,44

1 038,93

1 028,58

103,42%

Roční průměrný výdělek

tis. Kč/rok

512,10

503,34

496,60

101,74%
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Nominální a reálná mzda

Průměrná mzda se v roce 2018 zvýšila nominálně o 1,7 %, reálně o mírných 0,35 % poklesla. Poměr
průměrného výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,34.
Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda

Kč

prům. mzda prům. mzda prům. mzda
změna
změna reál.
inflace
2018
2017
2016
nom. mzdy
mzdy

ČR

31 885

29 504

27 575

8,07% 2,10%

5,85%

ČTK

42 675

41 945

41 383

1,74% 2,10%

-0,35%

1,34

1,42

1,50

poměr ČTK/ČR

0,22

Sociální program

Na sociální program ČTK v roce 2018 vynaložila 5,3 mil. Kč, tedy o 597 tis. Kč více než v roce 2017.
Největší podíl na čerpání (56%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2018 na stravu 65,- Kč za
odpracovanou směnu. Celkem to byly další téměř tři milióny korun.
Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % z
výdělku. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2018 byl 39 % a celkový náklad činil přes dva
milióny korun.
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

2018

2017

2016

stravné - soc. fond

2 988

2 484

2 525

fond soc. pojištění

252

156

230

penz. připojištění - fond

2 105

2 106

2 169

celkem

5 345

4 746

4 924
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HOSPODAŘENÍ
Celkové výsledky

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 4,322 mil. Kč.
Z toho byl provozní hospodářský výsledek 6,7 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek mínus 1 mil. Kč
a daň z příjmů (splatná + odložená) 1,248 mil. Kč.
Tržby meziročně vzrostly o 10 mil. Kč a výkonová spotřeba o 4,5 mil. Kč. Osobní náklady se zvýšily o
3,9 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti se zvýšila o 6,2 mil. Kč
Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 8,5 mil. Kč a současně byla vyšší i výkonová spotřeba (o
2,3 mil. Kč). Osobní náklady byly vyšší o 1,4 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 200 tis.
Kč. Provozní hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 4 mil. Kč.
Zvýšení položky „Úprava hodnot v provozní oblasti“ o 6,2 mil. Kč je způsobeno hlavně nižší
srovnávací základnou. V roce 2017 byla totiž tato nákladová položka v rámci vypořádání kompenzací
od majitelů sousední budovy snížena o 5 mil. Kč prostřednictvím zrušení opravné položky ke smluvní
pokutě z roku 2013.
Plné znění výkazu zisku a ztráty je uvedeno v Příloze v účetní závěrce
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Výnosy a náklady podle druhů
Výnosy
Tržby
Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 256,8 mil. Kč a meziročně se tak zvýšily o 4,1 %.
Rozpočet překročily o 8,5 mil. Kč (3,4 %).
V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 247,4 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 4,6 %.
Rozpočet překročily o 7,7 mil. Kč (3,2 %).
Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 183,8 mil. Kč
a meziročně se zvýšily o 1,8 mil. Kč. Rozpočet počítal s úrovní 185,1 mil. Kč a chybělo na něj
1,3 mil. Kč (0,7 %).
Tržby za techniku meziročně vzrostly o 4,5 % na 7 mil. Kč. Rozpočet překročily o 115 tis. Kč.
Tržby za nájemné meziročně vzrostly na 28,3 mil. Kč, což znamenalo růst o 622 tis. Kč. Rozpočet
předpokládal jejich zvýšení a chybělo na něj 1,1 mil. Kč.
Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 219 tis. Kč a o 81 tis. Kč také překročily rozpočet.
Tržby za ostatní služby se zvýšily o 7,2 mil. Kč a dostaly se tak na úroveň 35,6 mil. Kč. Rozpočet
předstihly o 10,7 mil. Kč. Na zvýšení tržeb se podílí Databanka multimédií 3,9 mil. Kč, zejména díky
mimořádné poptávce při příležitosti stého výročí založení republiky a PROTEXT 3 mil. Kč zejména
díky zavedení nových služeb.
Ostatní druhy výnosů
Ostatní druhy výnosů se v roce 2018 podílely na celkových výsledcích částkou 0,6 mil. Kč. Tradičně je
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 54 tis.
Kč. Zbytek je tvořen výnosy z odepsaných pohledávek, smluvních pokut a ostatních provozních
výnosů (např. vyúčtování dohadných položek)

Náklady
Osobní náklady

Osobní náklady jsou dlouhodobě největším druhem nákladů ČTK. Nemůže tomu být vzhledem na její
předmět činnosti jinak.
V roce 2018 představoval jejich objem 70 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 3,9
mil. Kč (2,3 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců o 1,6 % a zvýšením průměrného výdělku o 1,7 %.
Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 1,4 mil. Kč (0,8 %).
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Služby
Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2017 vzrostly za
celou ČTK o 5 313 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly vyšší o 3,4 mil. Kč. V hlavních činnostech se
objem nakupovaných služeb zvýšil o 5,8 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby vyšší o 6,1 % (2,7 mil. Kč).
Meziročně se zvýšily téměř všechny nakupované služby kromě telefonů, nákupu agentur, software,
nájemného a elektronického archivu.
Projektem, který měl rozhodující dopad na tuto položku, byly opravy - konkrétně zejména dlouho
odkládaná, ale nezbytná výměna výtahů v budově v Opletalově ulici.
Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti
Kč

Skut. 2018

Skut. 2017

R 2018

rozdíl 18-17

opravy a udržování

6 799 887

5 477 865

7 145 067

cestovné

5 321 602

5 252 798

5 443 464

756 498

624 891

561 025

1 787 775

1 895 064

1 954 133

-107 289

reprezentace
telefony

1 322 022

změna k
2017

změna k
rozp.

rozdíl 18-R

24,1%

-345 180

68 804

1,3%

-121 862

-2,2%

131 607

21,1%

195 473

34,8%

-5,7%

-166 358

-8,5%
-1,1%

-4,8%

datové služby

2 344 341

2 343 447

2 369 921

894

0,0%

-25 580

nákup agentur

10 581 887

10 691 936

10 835 671

-110 049

-1,0%

-253 784

-2,3%

inzerce, reklama

504 800

334 764

169 486

170 036

50,8%

335 314

197,8%

software

629 548

631 798

1 453 536

-2 250

-0,4%

-823 988

-56,7%

nájemné (bez leas)

1 281 764

1 337 512

1 360 019

-55 748

-4,2%

-78 255

-5,8%

ostraha

1 761 375

1 549 818

1 822 110

211 557

13,7%

-60 735

-3,3%

úklid

1 100 491

848 299

1 148 504

252 192

29,7%

-48 013

-4,2%

fotoslužby

1 569 913

941 067

998 702

628 846

66,8%

571 211

57,2%

audit a právní služby

1 506 200

1 479 189

1 477 200

27 011

1,8%

29 000

2,0%

elektronický archiv

275 600

282 250

282 250

-6 650

-2,4%

-6 650

-2,4%

dosud neuvedené

10 061 568

6 781 051

6 582 680

3 280 517

48,4% 3 478 888

52,8%

celkem služby

46 283 250

40 471 749

43 603 768

5 811 500

14,4% 2 679 481

6,1%

Odpisy
Odpisy ve srovnání s minulým rokem vzrostly o 483 tis. Kč a dosáhly úrovně 12,4 mil. Kč. Proti
rozpočtu ušetřily 58 tis. Kč.
Ostatní náklady
Skupina materiál a energie se o 800 tis. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 1 mil. Kč.
Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1 mil. Kč), daň z příjmů (0,5 mil. Kč) a odložená
daň z příjmů (0,8 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
Zpravodajství celkem
z toho slovní zpravodajství
z toho multimediální zpravodajství
z toho zahr. odb očky
z toho ob lastní odb očky
z toho ČOL
databanka multimédií
Protext
Akademie
obchodní úsek
bártry
úsek informačních technologií
řízení a správa
provoz budov + nájmy
Společné náklady a výnosy
celkem

náklady
153 579
128 709
24 116
4 526
34 542
754
12 675
3 257
1 211
7 251
9 281
17 668
13 367
29 002
6 441
253 732

podíl
60,53%
50,73%
9,50%
1,78%
13,61%
0,30%
5,00%
1,28%
0,48%
2,86%
3,66%
6,96%
5,27%
11,43%
2,54%
100,00%

výnosy
181 279
159 360
18 972
10
33 762
2 947
21 692
7 678
976
9 385
7 658
118
28 465
803
258 054

podíl
70,25%
61,75%
7,35%
0,00%
13,08%
1,14%
8,41%
2,98%
0,38%
0,00%
3,64%
2,97%
0,05%
11,03%
0,31%
100,00%

krycí příspěvek
27 700
30 651
-5 145
-4 517
-780
2 194
9 018
4 421
-236
-7 251
105
-10 010
-13 250
-537
-5 638
4 322

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

Zpravodajství vytvořilo krycí příspěvek (rozdíl mezi přímými výnosy a náklady bez započtení režií) ve
výši 27,7 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 61 % a na výnosech ze 70 %. Náklady na
krajské redakce dosáhly výše 34,5 mil. Kč. Nejvíce čerpaly odbočky Brno (4,7 mil. Kč), Ostrava (2,9
mil. Kč), Olomouc (2,3 mil. Kč), Hradec Králové (2,3 mil. Kč) a Liberec (2,2 mil. Kč).
Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2018 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 12,7 mil. Kč a přímé výnosy 21,7 mil. Kč.
To představovalo 5 % nákladů a 8,4 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 9 mil. Kč. Zvýšení
tržeb bylo zásluhou zvýšené poptávky při příležitosti stého výročí založení republiky.
Středisko Protext zlepšilo svůj krycí příspěvek na 4,4 mil. Kč při 3,3 mil. Kč nákladů a 7,7 mil. Kč
výnosů. Zlepšení bylo zásluhou zejména zavedením nových služeb.
Akademie hospodařila se ztrátou 236 tis. Kč s výnosy 976 tis. Kč a s náklady 1 211 tis. Kč.
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 2018 představoval objem těchto položek 2,5 % nákladů a 0,3 % 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 2018 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno významnými mimořádnými vlivy. Při příležitosti oslav
stého výročí od založení Československa ČTK realizovala zvýšený prodej některých služeb
(fotografií). ČTK získala dotaci ve výši 300 tis. Kč. od ministerstva kultury na projekt „Putovní výstava
fotografií z archivů ČTK k výročí vzniku státu“, jehož celkový náklad byl 942 tis. Kč.

ZÁVĚRKOVÉ OPERACE
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 2018
byl zvýšen o 761 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

rezerva na soudní spory

45

50

50

rezerva na obnovu hardware

45

1 015

1 015

rezerva na obnovu redakčního systému

45

rezervy celkem
odložený daňový závazek

48

celkem

0

0

0

673

673

1 738

1 738

18 666

761

19 428

20 404

761

21 166

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)

646 - Výnosy z odepsaných pohl.

2018

2017

2016

2015

2014

346 925

15 387

35 513

156 418

47 930

546 - Odpisy pohledávek

-496 000 -1 101 177 -1 033 267 -4 024 915 -3 940 171

558 - Tvorba zákon. oprav. pol.

-527 278

559 - Tvorba opravných položek
Saldo celkem

204 358

252 558 3 011 133 1 073 926

249 224 5 204 115

-593 755 1 481 617 1 987 429

-427 129 4 322 683 -1 338 951

624 254

-830 886
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VÝVOJ V ROCE 2019

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 2018 ovlivnily.

Odhadovaný vývoj v roce 2019

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 jsme předpokládali mírné zvýšení nákladů při poklesu výnosů.
Rozpočet je schválen jako ziskový (2 482 tis. Kč). Z toho 2 mil. je mimořádný příjem očekávané
kompenzace majitelů hotelu, sousedícího s budovou ČTK. Celkový objem výnosů má dosáhnout 256
mil. Kč.

S ohledem na obavy ze zpomalující se ekonomiky ČR a s tím souvisejícím tlakem na výnosy, bude
dodržení rozpočtu obtížnější, než v minulých letech.
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III. Roční uzávěrka včetně zprávy auditora

Strana 33

Strana 34

Strana 35

Strana 36

Strana 37

Strana 38

Strana 39

Strana 40

Strana 41

Strana 42

Strana 43

Strana 44

Strana 45

Strana 46

Strana 47

Strana 48

Strana 49

Strana 50

Strana 51

Strana 52

Strana 53

IV. Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře
ŘÁDNÁ ZASEDÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY
Rada ČTK pracovala v prvních dvou měsících roku 2018 v zúženém pětičlenném složení (Miroslav
Augustin, Vladimír Cisár, Jakub Heikenwälder, Tomáš Mrázek a Jaroslava Wenigerová). Dosavadní
předseda Rady Tomáš Mrázek ukončil své členství v Radě a pochopitelně i ve funkci v únoru 2018, na
post předsedy Rady byl ve stejném měsíci zvolen Miroslav Augustin, místopředsedy se stali Jakub
Heikenwälder a Jaroslava Wenigerová. V březnu 2018 doplnili Radu Pavel Foltán a Petr Žantovský, v
červnu Jana Gáborová a od té doby pracovala Rada v plném složení. Tajemnicí Rady byla po celý
kalendářní rok 2018 paní Marie Kronesová.
V roce 2018 proběhlo celkem 12 zasedání a Rada vydala dohromady 25 usnesení (viz přílohy), což
byl zhruba dvojnásobek dokumentů ve srovnání s rokem 2017.
Všechny zápisy z jednání Rady a usnesení byly zveřejněny na webových stránkách Rady ČTK v rámci
oficiálního webu ČTK (www.ctk.cz). Zasedání Rady se vždy zúčastnil generální ředitel ČTK Jiří Majstr
(dvanáctkrát), třikrát byl na zasedání přítomen ekonomický ředitel ČTK Radim Novák, dvakrát jeho
nástupce Vladimír Slabý a jednou se jednání Rady zúčastnili šéfredaktorka zpravodajství Radka
Matesová - Marková a šéfredaktor Fotobanky Petr Mlch.
Velkou pozornost věnovala Rada v roce 2018 kvalitě a objektivitě zpravodajství ČTK. Během roku
důkladně monitorovala agenturní zpravodajství k prezidentským, komunálním a senátním volbám i k
jednání Parlamentu PS ČR ve dnech 11. - 12. 7. 2018 věnovanému vyslovení důvěry vládě. K obsahu
zpravodajství, jeho kvantitě, objektivitě neměla žádné výhrady. Rada ve všech případech ocenila, že
zpravodajství bylo přiměřené významu monitorovaných událostí, ale i profesionální a naprosto
nestranné Na volební zpravodajství se během celého roku nevyskytla ani jedna stížnost od jiných
subjektů.
Rada ČTK kontrolovala přípravu a zavedení směrnice o GDPR v činnosti ČTK, velkou pozornost
věnovala akcím ČTK ke 100 letům jejího založení, přípravám a realizaci výstavy „Okamžiky století“.
Velmi intenzívně se začala Rada zabývat digitalizací fotoarchívu. Jde o jeden z nejakutnějších
problémů agentury, který přitom není schopna vyřešit v krátkém časovém horizontu vlastními silami a
hlavně prostředky. Jedná se o zásadní a dlouhodobý problém, jehož řešení není přímo v kompetenci
ČTK nebo Rady ČTK, nýbrž v pravomoci Poslanecké sněmovny a vlády ČR. Z rozpočtu ČR je za
tímto účelem třeba vyčlenit účelovou dotaci ve výši cca 30 mil. Kč. Členové vedení ČTK i Rada ČTK
poskytly uvedeným orgánům všechny potřebné informace.
Rada schválila i několik změn v „Jednacím řádu Rady ČTK“, které se týkaly stanovení lhůty pro
svolání mimořádného zasedání Rady ČTK a úpravy pravidel pro nesouhlasná stanoviska členů Rady.
Připomínky a stížnosti
Jednou z významných činností a povinností Rady ČTK je v souladu s § 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.
Prověřování těchto stížností a podnětů věnovala Rady ČTK vždy na svých zasedáních zvýšenou
pozornost.
V roce 2018 dostala Rada ČTK 8 připomínek či stížností na zprávy tiskové agentury. Všemi se Rada
podrobně zabývala. Po projednání s generálním ředitelem i s dalšími odpovědnými pracovníky
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agentury a po prostudování podkladových materiálů zhodnotila míru oprávněnosti stížností a rozhodla
o jejich vyřízení. Pokud šlo o prokazatelná pochybení, zjednala nápravu.
1) Rada projednala stížnost p. Hulvákové na údajně neobjektivní zpravodajství redaktora ČTK Zdeňka
Meitnera týkající přestavby brněnského nádraží. Členové Rady se usnesli, že v případě vydáním
těchto zpráv nedošlo k porušení zákona o ČTK
2) Rada projednala stížnost p. Milana Petáka, který požadoval po ČTK vymazání svých fotografií z
databáze ČTK. Podle členů Rady je archivace jakýchkoli zpravodajských materiálů žádoucí a k
porušení zákona o ČTK tím rozhodně nedochází.
3) Rada projednala stížnost pana RNDr. Víta Koksy, Ph.D. na údajně neobjektivní zpravodajství,
zejména pak „tendenční nálepkování“ ve zpravodajství ČTK k nedávným volbám v Itálii. Rada
problematiku „nálepkování“ a přísného oddělení zpravodajství od komentářů projednala opakovaně s
generálním ředitelem ČTK Jiřím Majstrem. Rada se usnesla, že v případě vydání těchto zpráv nedošlo
k porušení zákona o ČTK.
4) Rada ČTK projednala stížnosti p. Jakuba Černého ohledně údajně nedostatečného informování o
kauze společnosti Profrost a prodeji jejích podílů Andrejem Babišem. Rada po stanovisku dodaném
GŘ ČTK Jiřím Majstrem považovala tuto stížnost za neopodstatněnou.
5) Rada projednala stížnost p. Petra Pulce na údajně zavádějící titulek v článku informujícím o
rezignaci šéfa Danske Bank. Po zjištění, že titulek, který vyšel na stránkách jednoho internetového
média, nepochází ze servisu ČTK, Rada prohlásila stížnost za neopodstatněnou a doporučila
stěžovateli, aby se obrátil přímo na redakci příslušného média.
6) Rada projednala stížnost paní Bydžovské týkající se útoků na české vojáky v Afghánistánu a
odsouhlasila stanovisko GŘ ČTK k této stížnosti. Rada přitom doporučila vedení ČTK, aby Česká
tisková kancelář byla zejména primárním zdrojem informací a nikoli subjektem, který přebírá
informace od ostatních soukromých deníků či institucí.
7) Rada ČTK projednala stížnost pana Jaroslava Hlavy na údajnou neobjektivitu zprávy o demonstraci
za zrušení brexitu, která proběhla v říjnu 2018 v Londýně. Rada požádala o stanovisko generálního
ředitele ČTK, se kterým se ztotožnila, a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
8) Rada projednala i stížnost p. Bartoše týkající se zprávy o „Pražském plynárenském holdingu“.
Členové Rady se shodli, že ze strany ČTK k žádné chybě nedošlo.

ROZPOČET RADY ČTK
Schválený rozpočet Rady pro rok 2018 činil 2.210.620 Kč, skutečné náklady byly 1.913.283, tedy o
297.337 korun nižší.
Největší položku představovaly mzdové náklady (a s nimi spojené daně, odvody…) - 1.893.141 Kč.
Ostatní náklady na činnost Rady v roce 2018 činily 20.142 Kč, z toho 5,642 korun byly odpisy.
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Rozpočet Rady ČTK na rok 2018
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Čerpání rozpočtu Rady 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
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)
j)

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,
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
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/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,
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.
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/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
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.
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/3/ Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání, požádají-li o to nejméně tři členové Rady, a to
nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně nebo
elektronicky a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
/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.
Návrh zápisu zašle tajemník Rady elektronicky všem členům Rady k připomínkám nejpozději do 5 dnů
od příslušného zasedání. Členové Rady mohou požádat o úpravu zápisu do 5 dnů ode dne, kdy jim
byl návrh zápisu zaslán. Předseda Rady nebo předsedající příslušného zasedání je povinen upravit
zápis na návrh kteréhokoliv člena Rady, pokud o takovou úpravu požádá většina členů, kteří se
příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí ke
změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým
podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni
členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis
zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v
sekretariátu Rady.
/7/ Člen Rady má právo uvést do zápisu ze zasedání své rozdílné stanovisko k některému z usnesení,
které Rada na příslušném zasedání přijala. Znění rozdílného stanoviska nepodléhá schvalování
Radou. Rozhodnutí vyjádřit rozdílné stanovisko musejí členové Rady oznámit nejpozději do ukončení
příslušného zasedání Rady a písemně nebo elektronicky toto stanovisko předložit nejpozději do tří
dnů od skončení příslušného zasedání Rady. Stanovisko, včetně jména člena Rady, je publikováno
jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání.
/8/ 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.
/9/ 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 17. prosince 2018.
/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 1. květa 2013 ve znění
pozdějších změn a doplňků.

JUDr. Miroslav Augustin. v. r.
předseda Rady ČTK
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USNESENÍ RADY ČTK
Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 1 /2018
ze 120. zasedání konaného dne 19. 2. 2018
Rada ČTK projednala stížnost paní Jany Hulvákové na zpravodajství brněnského redaktora
Zdeňka Meitnera ohledně přestavby brněnského nádraží.
Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Členové Rady se usnesli, že v
případě vydání těchto zpráv nedošlo k porušení zákona o ČTK. Paní Hulvákové bude zasláno
kompletní stanovisko.
Hlasování: 4 - 0 - 0

Bc. Tomáš Mrázek
předseda Rady ČTK

V Praze dne 19. 2. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 2 / 2018
ze 120. zasedání konaného dne 19. 2. 2018

Rada České tiskové kanceláře na svém 120. zasedání zvolila s účinností od 19. 2. 2018

předsedu:

JUDr. Miroslava Augustina

čtyřmi hlasy

místopředsedkyni:

PhDr. Jaroslava Wenigerová

čtyřmi hlasy

místopředsedu:

Ing. Jakuba Heikenwäldera

čtyřmi hlasy

Bc.Tomáš Mrázek
předseda Rady ČTK

V Praze dne 19. 2. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 3 /2018
ze 122. zasedání konaného dne 11. 4. 2018
Rada ČTK pověřila doc. Mgr. Petra Žantovského, Ph.D. k jednání na Ministerstvu kultury ČR
ve věci financování digitalizace fotoarchivu ČTK.

Hlasování: 6 - 0 - 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 11. 4. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 4 /2018
ze 123. zasedání konaného dne 9. 5. 2018
Rada ČTK projednala stížnost pana Milana Petáka, který žádal o odstranění svých fotografií
z Fotobanky ČTK.
Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Členové Rady se usnesli, že v
případě vydání těchto zpráv nedošlo k porušení zákona o ČTK. Panu Petákovi bude zasláno
kompletní stanovisko.

Hlasování: 5 - 0 - 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 9. 5. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 5 / 2018
ze 123. zasedání konaného dne 9. 5. 2018
Rada ČTK rozhodla, že usnesení Rady ČTK a zápisy ze zasedání Rady ČTK budou trvale
archivovány.
Hlasování: 5 - 0 - 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 9. 5. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 6 / 2018
ze 123. zasedání konaného dne 9. 5. 2018
Rada ČTK projednala stížnost pana RNDr. Víta Koksy, Ph.D., který si stěžuje na údajné
neobjektivní informace v článku ČTK vztahujícím se k volbám v Itálii.
Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK. Členové Rady se usnesli, že v
případě vydání těchto zpráv nedošlo k porušení zákona o ČTK. Panu Koksovi bude zasláno
kompletní stanovisko.

Hlasování: 3 - 1 - 1

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 9. 5. 2018
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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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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 8 / 2018
z mimořádného zasedání konaného dne 12. 7. 2018
Vedení Rady ČTK nepovažuje argumenty obsažené ve stanovisku tří členů Rady ze dne 2.7.2018 za
natolik závažné, aby muselo být svoláno mimořádné jednání Rady. Rada ČTK na svých jednáních
postupuje v souladu se Zákonem o ČTK a v souladu s jednacím řádem Rady.
Vedení Rady odmítá tvrzení, že:
- vedení Rady nedostatečně plní své povinnosti dané dikcí zákona o ČTK
- nepřipouští kritiku vedení ČTK
- sabotuje snahu členů rady zlepšit a rozšířit činnosti ČTK
Vedení Rady ČTK odmítá, že by v rámci jednání Rady nebyl dán jednotlivým členům prostor pro
diskusi.

Hlasování: 4 - 0 - 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 7. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 9 /2018
z mimořádného zasedání konaného dne 12. 7. 2018
Rada pověřila rolí tiskové mluvčí pro kontakt se zástupci médií po skončení mimořádného
zasedání místopředsedkyni Rady Jaroslavu Wenigerovou.
Hlasování: 4 - 0 - 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 7. 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 10 / 2018
ze 125. zasedání konaného dne 12. 7. 2018

Rada České tiskové kanceláře na svém 125. zasedání rozhodla, že počínaje 126. zasedáním Rady
ČTK bude z průběhu každého zasedání pořizována zvuková nahrávka, která bude archivována vždy
do následujícího zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. července 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 11 /2018
ze 125. zasedání konaného dne 12. 7. 2018

Rada České tiskové kanceláře schválila změny Jednacího řádu Rady České tiskové kanceláře.
Jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. července 2018.

Hlasování: 4 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. července 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 12/2018
ze 125. zasedání konaného dne 12. 7. 2018

Rada České tiskové kanceláře rozhodla, že otázka řešení proplácení cestovních náhrad členům Rady
ČTK nenáleží do působnosti Rady ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. července 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 13/2018
ze 125. zasedání konaného dne 12. 7. 2018

Rada ČTK upozorňuje, že každý člen Rady ČTK je povinen vykonávat svou funkci tak, aby předešel
konfliktu zájmů. Při styku s veřejností jsou všichni členové Rady striktně vázáni usneseními Rady ČTK
a také příslušnými ustanoveními jednacího řádu Rady ČTK, podle nějž jsou členové Rady 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.

Hlasování: 4 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. července 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 14 / 2018
ze 126. zasedání konaného dne 29. 8. 2018

Rada vzala na vědomí monitoring zpravodajství ČTK z jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 11. a 12. 7. 2018 k vyslovení důvěry vládě ČR.

Hlasování: 7 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 29. srpna 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 15/2018
ze 126. zasedání konaného dne 29. 8. 2018

Rada CTK uložila GŘ ČTK J. Majstrovi předložit na příštím zasedání návrh opatření k digitalizaci
fotoarchivu ČTK.

Hlasování: 7 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 29. srpna 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 16/2018
ze 126. zasedání konaného dne 29. 8. 2018

Rada ČTK vzala na vědomí stanovisko GŘ ČTK Jiřího Majstra ke stížnosti p. Jakuba Černého
ohledně nedostatečného informování o kauze společnosti Profrost a prodeji jejích podílů Andrejem
Babišem. Členové Rady ČTK pověřili předsedu Rady ČTK, aby p. Černému zaslal odpověď.

Hlasování: 6 – 0 – 1

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 29. srpna 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 17/2018
ze 127. zasedání konaného dne 24. 9. 2018

Rada ČTK projednala stížnost pana Petra Pulce na údajně zavádějící titulek v článku informujícím o
rezignaci šéfa Danske Bank. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK, který sdělil, že
titulek, který vyšel na webových stránkách iDnes.cz, nepochází ze servisu ČTK. Rada proto považuje
stížnost za neopodstatněnou a doporučuje stěžovateli, aby se obrátil na redakci iDnes.cz.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 24. září 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 18/2018
ze 127. zasedání konaného dne 24. 9. 2018

Rada ČTK rozhodla, že před projednáním Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2017
poslanci Parlamentu České republiky na plénu PS PČR bude předsedovi volebního výboru PS PČR a
příslušnému zpravodaji dodatečně zaslán rozpočet Rady ČTK v roce 2017.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 24. září 2018

Strana 89

Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 19/2018
ze 129. zasedání konaného dne 21. 11. 2018

Rada ČTK schválila zápis ze 128. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. listopadu 2018

Strana 90

Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 20/2018
ze 129. zasedání konaného dne 21. 11. 2018

Rada ukládá GŘ ČTK J.Majstrovi, aby pokračoval v jednání s poslanci Poslanecké sněmovny,
kteří podporují digitalizaci fotobanky a přišli sami s návrhem vlastní poslanecké legislativní
iniciativy. Cílem je, aby se otázka digitalizace začala efektivně řešit už ve státním rozpočtu na
rok 2019.
Hlasování: 5 – 1 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. listopadu 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 21/2018
ze 129. zasedání konaného dne 21. 11. 2018

Rada ČTK ukládá GŘ ČTK J. Majstrovi, aby detailně rozpracoval jednotlivé položky
rozpočtu Rady ČTK na rok 2019 a Radě tento rozpočet (včetně důvodové zprávy) předložil
minimálně 2 týdny před prosincovým zasedáním Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. listopadu 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 22/2018
ze 130. zasedání konaného dne 17. 12. 2018

Rada ČTK projednala stížnost paní Zdeňky Bydžovské na neobjektivitu a neetičnost zprávy
o útočníkovi zabitém v Afghánistánu. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK,
se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. prosince 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 23/2018
ze 130. zasedání konaného dne 17. 12. 2018

Rada ČTK projednala stížnost pana Jaroslava Hlavy na neobjektivitu zprávy o demonstraci
za zrušení brexitu, která proběhla v říjnu 2018 v Londýně. Rada požádala o stanovisko generálního
ředitele

ČTK,

se

kterým

se

ztotožnila

a

konstatovala,

že

nedošlo

k porušení

zákona

o ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. prosince 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 24/2018
ze 130. zasedání konaného dne 17. 12. 2018

Rada ČTK schválila změny Jednacího řádu Rady České tiskové kanceláře. Jednací řád nabývá
účinnosti dnem 17. prosince 2018.

Hlasování: 5 – 0 – 1

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. prosince 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 25/2018
ze 130. zasedání konaného dne 17. 12. 2018

Rada ČTK schválila návrh rozpočtu ČTK včetně rozpočtu Rady ČTK na rok 2019.

Hlasování: 5 – 1 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. prosince 2018
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č. 7 / 2019
ze 136. zasedání konaného dne 7. 6. 2019

Rada České tiskové kanceláře na svém 136. zasedání schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK
za rok 2018 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku roku 2018 a Výroční zprávu o
činnosti ČTK v roce 2018.

Hlasování: 6 – 1 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 7. června 2019
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