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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 
v roce 2019 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2019 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. 

Zpravodajství ČTK v roce 2019 mělo méně vrcholných zpravodajských událostí, než v roce 
předchozím. V domácím zpravodajství i nadále velkou pozornost budilo dění kolem premiéra Andreje 
Babiše a s ním spojené rozsáhlé demonstrace, ve zpravodajství zahraničním pak zejména odchod 
Británie z EU a působení amerického prezidenta Donalda Trumpa.  

Velkým tématem bylo 30. výročí sametové revoluce, k němuž ČTK přinesla množství materiálů, 
zejména srovnávacích, z různých oblastí. Během roku k tomuto tématu vydala ČTK ve zpravodajském 
servisu přes 1500 fotografií z celé ČR, v hlavní den vzpomínek, 17. listopadu, nabídla klientům více 
než 400 snímků.  

V souvislosti s tímto výročím připravila ČTK také putovní exteriérovou výstavu fotografií Okamžiky 
sametové revoluce dokumentující revoluční dění v různých koutech bývalého Československa. Do 
tvorby této výstavy národní tisková agentura zapojila i veřejnost. Ze svého archivu přispěla i 
partnerská slovenská agentura TASR. 

V regionálním zpravodajství pak k vrcholům zájmu patřily střelba v ostravské fakultní nemocnici, při 
které zemřelo sedm lidí, výbuch domu v Lenoře na Prachaticku, jarní mrazy, které v konečném 
důsledku připravily domácí pěstitele o třetinu produkce ovoce. 

Reportéři a fotoreportéři ČTK absolvovali v roce 2019 bezmála stovku pracovních cest do zahraničí. 
Vedle důležitých událostí, jako byl například brexit, pokrývali z místa i vybrané zahraniční cesty 
vysokých ústavních činitelů, zasedání Evropského parlamentu a důležité mezinárodní sportovní akce. 

ČTK také nadále pokračovala ve vývoji prostředků, které automatizují některé rutinní kroky při přípravě 
zpravodajství. 

Nadále 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 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 a české veřejnosti. Nyní bude pro 
agenturu stejně jako pro další tvůrce zpravodajství důležité, zda parlament transponuje do českého 
zákona Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2016/0280 (COD), tzv. 
copyrightovou směrnici tak, aby ti, kteří nesou náklady tvorby zpravodajství, měli reálnou možnost 
získat odměnu za každé komerční využití této služby. Implementace má být dokončena do 7. června 
2021. 
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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 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. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, v roce 2019 dosáhla ČTK zisku 5,5 mil. Kč, což bylo o 3 mil. Kč 
více, než předpokládal rozpočet. Klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, jejichž zisk 
dosáhl výše 12,7 mil. Kč. V roce 2019 pokračoval trend zvýšení tržeb za zpravodajství spolu 
s ostatními druhy služeb. Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 8,2 mil. Kč a zlepšení proti 
rozpočtu činilo 4,5 mil. Kč. Meziroční zlepšení činilo 1,5 mil. Kč. 

Přehledná tabulka zachycuje rozhodující čísla o hospodaření (údaje v tis. Kč) 

 

Pokud jde o hospodářský výsledek, je jistě vhodné připomenout, že zákon nestanoví jako smysl 
fungování ČTK dosahování zisku, ale zákonem definovanou veřejnou službu 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 vytváří zisk každoročně od roku 2013, po přestávce vyvolané 
hospodářskou krizí z roku 2008. 
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Hlavní události ve zpravodajství a nové trendy 

Zpravodajství ČTK v roce 2019 mělo méně vrcholných zpravodajských událostí, jako byly například 
volby v ČR či olympiáda v roce předchozím. V domácím zpravodajství i nadále velkou pozornost 
budilo dění kolem premiéra Andreje Babiše a s ním spojené rozsáhlé demonstrace, ve zpravodajství 
zahraničním pak zejména odchod Británie z EU. Velkým tématem bylo 30. výročí sametové revoluce, 
k němuž ČTK přinesla množství materiálů z různých oblastí, zejména pak srovnávacích.  

Reportéři a fotoreportéři ČTK absolvovali v roce 2019 bezmála stovku pracovních cest do zahraničí. 
Vedle důležitých událostí, jako byl například brexit, pokrývali z místa i vybrané zahraniční cesty 
vysokých ústavních činitelů, zasedání Evropského parlamentu, volby v Británii a Rakousku a důležité 
mezinárodní sportovní akce. 

V průběhu roku 2019 ČTK vyměnila svého stálého zpravodaje v Bruselu. Jakuba Dospivu, který na 
tomto místě působil od roku 2013, nahradil redaktor zahraniční redakce Petr Kupec. Jakub Dospiva 
posílil tým editorů zahraniční redakce ČTK.  

Redakce zpravodajství se stejně jako v roce předchozím podílely i v roce 2019 na vývoji automatizace 
zpravodajství. Účastní se tříletého projektu Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé 
inteligence, který pod vedením FSV UK propojil ČVUT a plzeňskou ZČÚ. V rámci tohoto projektu ČTK 
mimo jiné testuje možnosti automatizace burzovního zpravodajství a připravuje zjednodušení práce na 
sumarizaci textů.  

Redakce se podílí i na vývoji systému k vytváření textů za pomoci umělé inteligence a připravených 
šablon v rámci grantu společnosti Google, který vyvíjí ve spolupráci se společností Geneea. Součástí 
tohoto projektu je vedle vylepšení tzv. volebního automatu a automatické tvorby dalších textů na 
základě dodaných dat i vývoj generátoru na výběr fotografií z Fotobanky ČTK. 

Centrální redakce 

Centrální redakce v roce 2019 vydala na 28.000 zpráv a přes 8500 headlinů (krátkých zpráv o 150 
znacích), což odpovídá produkci z předchozích let. Ve všeobecném servisu vyšlo přes 17.700 zpráv, 
což bylo o 1,5 procenta méně než v roce 2018, ekonomických zpráv vydala zhruba 10.300, což byl 
jednoprocentní nárůst. 

K hlavním politickým tématům patřily personální změny ve vedení několika ministerstev a další vývoj 
událostí kolem podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. S tím byly v roce 2019 spojeny i 
velké demonstrace, který vyvrcholily v červnu a listopadu na Letné. Obsáhlé zpravodajství si vyžádal i 
vývoj kauzy Čapí hnízdo, kterou provázelo několik zlomových okamžiků, jako bylo zářijové zastavení 
stíhání premiéra Babiše či prosincové zrušení tohoto rozhodnutí. 

Velkou pozornost vzbudilo i dubnové odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele 
Muzea umění Olomouc a s tím související následný spor o obsazení funkce ministra kultury. Obsáhlé 
zpravodajství věnovala redakce stejně jako v předchozích letech činnosti prezidenta Miloše Zemana, 
vlády i Parlamentu ČR.  

V květnu pokrývala ve všech formátech zpravodajství volby do Evropského parlamentu.  

K dlouhodobým zpravodajským tématům patřil i vývoj kolem firmy Huawei, jejíž technologie je podle 
zprávy Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost z bezpečnostního hlediska riziková. Dalšími 
hojně zastoupenými tématy byly diskuse o maturitě z matematiky, problémy s nedostatkem personálu 
v nemocnicích či vývoj mzdových vyjednávání. Redakce se podrobně zabývala také návrhy na 



 Strana 6
   

důchodovou reformu nebo změnami v systému sociálních služeb. Velkou publicitu měly zprávy o 
počasí a jeho dopadech na obyvatele a hospodářství. 

K mimořádným domácím zpravodajským událostem patřilo říjnové úmrtí zpěváka Karla Gotta.    

Z pragensií poutalo mediální pozornost vzájemné vypovězení partnerské smlouvy mezi Prahou a 
Pekingem či spor o sochu ruského maršála Ivana Koněva, v obou případech i s dopady na 
diplomatické vztahy. 

Z ekonomiky se redakce věnovala především problémům kolem mýtného systému, zpráv na toto téma 
vydala více než 200, což byl téměř dvojnásobný počet proti předešlému roku. Tradičně velkou 
publicitu měly materiály o růstu cen nemovitostí, vývoji hypotečního trhu, jakož i zpravodajství o 
spotřebitelských tématech, ať už to byla témata o cenách jízdného, potravin, energií či mobilních dat 
nebo další materiály z maloobchodu, cestovního ruchu a dopravy. Velké uplatnění v médiích našly i 
zprávy ze zemědělství, například o problémech s hraboši, či z potravinářství, jako byla třeba 
problematika dvojí kvality potravin a kontrol jejich dovozu. 

Regionální redakce 

Sucho, kůrovcem zasažené lesy, problémy zemědělců a lesníků nebo vodohospodářů byly hlavními 
tématy zpravodajství regionální redakce ČTK v roce 2019. Informacím o důsledcích klimatických změn 
věnovali loni krajští zpravodajové asi 2500 zpráv. Celková roční produkce redakce přitom byla 
bezmála 31.500 zpráv. To je asi o 500 méně než v roce 2018, kdy se ovšem konaly komunální volby.  

Většinu zpráv redakce, 23.800, opět tvořilo všeobecné zpravodajství. Asi čtvrtina zpráv, 7700, pak 
patřila ekonomickým tématům.   

K mimořádným událostem v krajích patřila v roce 2019 například střelba v ostravské fakultní 
nemocnici, při které zemřelo sedm lidí, výbuch domu v Lenoře na Prachaticku, jarní mrazy, které v 
konečném důsledku připravily domácí pěstitele o třetinu produkce ovoce, napadení počítačového 
systému benešovské nemocnice kryptovirem či podobný hackerský útok na počítačovou síť OKD. 

Textové zpravodajství doprovodilo více než 5000 audiozpráv, téměř 300 videoreportáží a asi 30 
videostreamů. Krajští zpravodajové tak zprostředkovali živé přenosy například ze sjezdů ČSSD či 
KDU-ČSL, z několika jednání Ústavního soudu, přenášeli několik demonstrací pořádaných spolkem 
Milion chvilek pro demokracii v krajských městech či zahájení 54. Mezinárodního filmového festivalu v 
Karlových Varech. Živě z krajů ČTK vysílala například i situaci v ostravské nemocnici bezprostředně 
po tragickém prosincovém útoku. 

Zahraniční redakce 

Zahraniční redakce ČTK vydala v roce 2019 přes 25.000 zpráv a téměř 5700 headlinů. Dalších 6600 
zpráv a téměř 3000 headlinů vyšlo v zahraničním ekonomickém servisu. 

Jedním z dominantních trendů v zahraničním zpravodajství v roce 2019 byl odchod Británie z 
Evropské unie. Pozornost se soustředila zejména na peripetie zákonů o brexitu v britské Dolní 
sněmovně, na demisi premiérky Theresy Mayové a nakonec na předčasné volby v prosinci. 

Evropská unie v květnu absolvovala volby do Evropského parlamentu, po kterých byla po jistých 
potížích zformována nová Evropská komise. Bruselští zpravodajové rovněž sledovali kauzu kolem 
unijních auditů a údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. 

Stejně jako v minulých letech americký prezident Donald Trump o sobě dával vědět výraznými kroky, 
jako jsou obchodní válka s Čínou či stahování jednotek z kurdských oblastí severní Sýrie. Koncem 
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roku demokraté ve Sněmovně reprezentantů spustili proces ústavní žaloby, tak zvaného 
impeachmentu. Prezidenta obvinili ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu. 

Zpravodajství ze Slovenska dominovaly v březnu prezidentské volby, které vyhrála Zuzana Čaputová, 
stejně jako vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky a zahájení procesu v prosinci. 

Rok 2019 byl také ve znamení protestů, které zasáhly - z různých důvodů - řadu zemí. Dlouhodobé 
protesty se odehrávaly v Hongkongu či ve Francii, kde pravidelně protestovali členové hnutí žlutých 
vest. Další demonstrace otřásaly latinskoamerickými zeměmi - Chile, Venezuelou či Bolívií. Výrazným 
fenoménem se staly celosvětové protesty studentů vedené švédskou aktivistkou Gretou 
Thunbergovou, které opět posunuly do popředí téma změny klimatu. 

Celým - zejména kulturním - světem otřásl dubnový požár pařížské katedrály Notre-Dame. Zahraniční 
redakce se také věnovala 30. výročí pádu komunistických režimů v Evropě, zejména řadou původních 
materiálů mezi jinými z Německa a Slovenska. 

Zvláštní zpravodaje ČTK vyslala mezi jiným na volby v Británii a v Rakousku a na řadu cest českých 
politiků, včetně březnové návštěvy premiéra Babiše v Bílém domě. 

Sportovní redakce 

Sportovní redakce neměla v roce 2019 událost velikosti olympijských her nebo fotbalového mistrovství 
světa. Ve sportovním servisu vyšlo přes 47.000 zpráv a 5700 headlinů, což je zhruba o 1000 zpráv 
méně než v předchozím roce. 

Sportovní redakce se také podílela na tvorbě nového programu na zpracování výsledkových tabulek, 
který by měl po zavedení nového redakčního systému nahradit stávající a v mnoha ohledech již 
nevyhovující V-Sporten. 

Dokumentační redakce 

Dokumentační redakce připravila v roce 2019 téměř 4700 materiálů poskytujících souvislosti, vztahy či 
chronologie, společně označované jako Profily. Kromě zpráv například k různým volbám vydala velké 
množství materiálů k výročím zejména k přelomového roku 1989.  

Do nové dokumentační databáze ProFakta, která byla v Infobance ČTK spuštěna v dubnu 2018, 
přibylo za rok téměř 4000 nových záznamů, čili nyní je v ní skoro 76.000 dokumentačních materiálů, z 
toho přes 27.000 multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 
osobností, na 2400 firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a přes 4700 tzv. milníků (typu 
Nažidla, Černobyl, Nagano apod).  ProFakta jsou denně doplňována o další multimediální materiály. 

Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí, ve které každý 
rok přibude nejméně tisíc nových záznamů (nyní je v této databázi na 54.500 záznamů), i v tvorbě 
ceněné komparativní databáze Neštěstí. 

Fotozpravodajství 

V roce 2019 ČTK vydala celkem 170.906 fotografií (včetně snímků ze zahraničních agentur), z toho 
92.216 od vlastních fotoreportérů. Je to o něco méně než v předchozím roce, ve kterém se konaly 
zimní olympijské hry, prezidentské, komunální a senátní volby. 

Významnou událostí roku 2019 bylo 30. výročí sametové revoluce. Během roku k tomuto tématu 
vydala ČTK ve zpravodajském servisu přes 1500 fotografií z celé ČR, v hlavní den vzpomínek, 17. 
listopadu, nabídla klientům více než 400 snímků. 
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Mezi hlavní události patřily také volby do Evropského parlamentu (215 fotografií ze samotných voleb v 
ČR a na Slovensku) a březnová cesta premiéra Andreje Babiše do USA, jejímž hlavním bodem bylo 
setkání s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Z pětidenního pobytu vyšlo 85 fotografií Romana 
Vondrouše.  

K fotoreportérsky náročnějším akcím se zařadily statisícové demonstrace na pražské Letné v červnu a 
listopadu (101, resp. 131 fotografií). Z mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech ČTK 
nabídla klientům přes 500 fotografií.  

Své fotoreportéry vyslala ČTK tradičně na světový šampionát v hokeji, který loni hostilo Slovensko, 
odkud vydala bezmála 800 vlastních fotografií.  

Ankety 

Od ledna 2019 začala ČTK publikovat na Facebooku týdenní a měsíční výběry nejlepších fotografií, 
měsíční je spojen i s hlasováním o Foto měsíce. Měsíční vítězné snímky postoupily do celoročního 
finále, ve kterém zaměstnanci na začátku roku 2020 vybírali Foto roku. 

Ocenění 

Fotoreportéři Roman Vondrouš a Kateřina Šulová vyhráli kategorie Czech Press Photo “Lidé, o 
kterých se mluví” se sérií z návštěvy premiéra Andreje Babiše v Bílé, domě, resp. “Portrét” se 
snímkem pěvkyně Soni Červené. Ondřej Deml a Michal Krumphanzl vyhráli v únoru (tyčkařský halový 
mítink) a srpnu (provazochodkyně nad Vltavou) Foto měsíce pořádané společností Czech Photo. 
Fotografové Roman Vondrouš, Vít Šimánek a Radek Petrášek také účinkovali v seriálu České televize 
Sametové stopy, který se v každém ze 30 dílů věnoval jedné fotografii a roku, ve kterém vznikla. 

Audio 

V audioservisu, v jehož rámci ČTK nabízí sestříhané záznamy nejdůležitějších pasáží sdělení na 
zpravodajských akcích všeho druhu i z vlastních rozhovorů, v roce 2019 nabídla klientům 8.815 
zvukových záznamů. O rok dříve jich bylo zhruba o 400 více. Pokles jde na vrub zejména menšímu 
počtu velkých domácích zpravodajských událostí.  

Výrazná většina zvuků v roce 2019 vyšla ve všeobecném servisu (5070), druhý nejvíce zastoupený 
byl sportovní servis (1940), následovaný ekonomickým se 1624 audii. Zhruba 200 zvuků odeslali 
redaktoři ČTK ze zahraničí, například z různých zpravodajských cest, zejména ale z bruselské 
pobočky. 

Z tematických kategorií byla ve zvukovém servisu nejčastěji zastoupena politika a státní správa 
(3461), kultura (1587) a kriminalita a právo (912). Z dalších kategorií se kolem 700 zvuků týkalo 
životního stylu, zhruba 500 životního prostředí, zhruba 450 pak zdravotnictví, po 400 pak sociální 
oblasti.  

Zvukový servis je vedlejším produktem textového zpravodajství. 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. 

Video  

ČTK v loňském roce vydala tisícovku videoreportáží, což je podobné množství jako v roce 2018. 
Zhruba polovinu produkce tvořilo zpravodajství z domova, třetina byla ze zahraničí a zbytek ze sportu. 
Mezi odběratele videoservisu ČTK patří především české a slovenské zpravodajské weby a tomu 
odpovídá také tematická nabídka reportáží. Kromě hlavních událostí jde o významné věci z politiky, 
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všechno to, co se dotýká přímo života lidí, dále různá neštěstí, katastrofy, ale také zajímavosti a 
lifestyle. 

Mezi odběrateli videoservisu je rovněž stále větší zájem o živé videopřenosy. Loni jich ČTK odvysílala 
260. V roce 2018, kdy ČTK živé přenosy poprvé zařadila do své nabídky, jich bylo 234. Největší zájem 
byl o přenosy z demonstrací, které pořádalo sdružení Milion chvilek v Praze na Letné nebo na 
Václavském náměstí, o poslední rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem a další související akce, 
vyklízení pražského centra Klinika na základě příkazu exekutora nebo třeba přechod 
provazochodkyně přes Vltavu ve výšce 35 metrů při zahájení festivalu Letní Letná. 

ČTK Live 

Služba ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií, videí, audií a 
mnoha odkazů na relevantní sociální média) se v roce 2019 ocitla na rozcestí. Zatímco o rok dříve 
dodala agentura klientům 24 online přenosů, loni jich bylo o 21 méně. Nad dalším osudem této služby 
tak je otazník. 

Jedním z důvodů výrazného poklesu je nižší počet zásadních domácích událostí (v roce 2018 
například byly prezidentské volby). Hlavní příčinou je ale to, že klienti před textovými přenosy dávají 
přednost videopřenosům (ČTK Videostream), anebo – jak vyplývá z informací od klientů – svoje online 
textové přenosy považují za svoji „vlajkovou loď“, kterou tvoří sami (byť z valné části s headlinů a fleší 
ČTK). 

Co se týče témat liveblogů, tak ve dvou případech šlo o krytí dopředu plánovaných událostí – voleb do 
Evropského parlament, kdy šlo o dvoudenní přenos výsledků a ohlasů, a dění v ulicích během 
prvomájových oslav. Třetí přenos pak kryl případ tragické střelby v ostravské nemocnici.  

ČTK Online 

ČTK publikuje vybrané zprávy na svém zpravodajském portálu České noviny.cz. Jde zhruba o 15 
procent produkce. Kromě toho, že tak ČTK prezentuje ukázku svého zpravodajství široké veřejnosti, 
jsou České noviny.cz i zdrojem příjmů z reklamy. Návštěvnost Českých novin.cz a související 
auditorium na sociálních sítích pak ČTK využívá například pro komerční projekt ČTK Protext 
(podrobnosti níže). 

Návštěvnost Českých novin (ČN) se pohybuje kolem 850 tisíc reálných uživatelů a zhruba 2,5 milionu 
zobrazených stránek měsíčně. Největší zájem o zpravodajství na Českých novinách byl v říjnu, kdy 
podle auditovaného měření Netmonitor ČN překročily milion reálných uživatelů a tři miliony 
zobrazených stránek. Podle Google Analytics to bylo dokonce 1,2 milionu reálných uživatelů a 3,7 
milionu zobrazených stránek. Údaje Netmonitoru a Google Analytics se liší kvůli tomu, že nástroje 
používají různou metodiku výpočtu. Rekordní návštěvnost souvisela především se zpravodajstvím 
kolem úmrtí zpěváka Karla Gotta. Oproti předchozímu roku 2018 se podařilo zvýšit reklamní příjmy o 
25 procent. 

Dalším zdrojem příjmů ČTK Online jsou widgety a zpravodajské moduly. Widgety jsou grafické 
aplikace, které obsahují data k významným událostem. V případě sportovních událostí to jsou 
programy turnajů, soupisky, profily týmů, vizitky jednotlivých hráčů, výsledky, tabulky a statistiky, v 
případě voleb pak průzkumy veřejného mínění, vizitky politických stran či hlavních kandidátů a 
pochopitelně výsledky. Widget je určen zejména internetovým vydavatelům. Do webových stránek se 
vkládá pomocí jednoduchého iframe kódu. Widgety jsou připraveny tak, aby mohly být umístěny na 
web a čtenáři si jimi mohli „listovat“ několik dní před událostí, o které informují, a několik dní po jejím 
skončení. 

V roce 2019 ČTK připravila widgety tradičně k mistrovství světa v ledním hokeji. Objevily se na 
webových stránkách České televize, slovenské RTVS, TA3, Markíza a deníků SME a HN Online.  
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Zpravodajské moduly, které ČTK připravuje, představují redakční výběr ze zpravodajství ČTK na 
základě zadaných kritérií. V loňském roce pokračovala dodávka těchto modulů do palubních jednotek 
vozů BMW. Od května navíc ČTK dodává zpravodajství o počasí pro aplikaci Počasí & Radar 
německé meteorologické služby Wetter Online  

Celkové příjmy ČTK Online (reklama+widgety+moduly) byly v roce 2019 o čtvrtinu vyšší, než 
předpokládal rozpočet. 

 

Statistika zpravodajských materiálů ČTK v meziročním srovnání  

2018 - 2019 

 

 

  

    2018 Headliny 2018 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 43 039 4 525 47 564 1 102 8 195 9 297 
zahraniční 26 395 1 055 27 450 736 5 677 6 413 

ekonomické 25 380 2 619 27 999 753 6 364 7 117 
sportovní 48 434 2 774 51 208 978 4 743 5 721 
anglické 13 346 1 523 14 869 517 1 602 2 119 
profily - - 4 581 0 0 0 

dokumenty - - 97 0 0 0 
grafy - - 1 387 0 0 0 
video - - 1 511 0 0 0 
audio - - 9 219 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 668 0 0 0 

videostreamy - - 234 0 0 0 

celkem 156 594 12 496 195 787 4 086 26 581 30 667 

   

    2019 Headliny 2019 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 41 718 4 352 46 070 944 7 448 8 392 
zahraniční 25 580 1 066 26 646 626 5 059 5 685 

ekonomické 25 101 2 580 27 681 752 6 407 7 159 
sportovní 47 526 2 752 50 278 878 4 853 5 731 
anglické 13 237 1 500 14 737 452 1 463 1 915 
profily - - 4 242 0 0 0 

dokumenty - - 69 0 0 0 
grafy - - 1 260 0 0 0 
video - - 1 214 0 0 0 
audio - - 8 815 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 332 0 0 0 

videostreamy - - 260 0 0 0 

celkem 153 162 12 250 190 604 3 652 25 230 28 882 
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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, výstav 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 a produkce výstav na klíč.  

Na rok 2019 připadlo 30. výročí sametové revoluce v listopadu 1989 a především díky poptávce po 
fotografiích souvisejících s tímto výročím se podařilo dosáhnout mírně vyšších tržeb než v roce 2018 a 
předchozích letech.  

Fotobanka připravila a produkčně zajistila putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Okamžiky 
sametové revoluce dokumentující revoluční dění v různých koutech bývalého Československa. Do 
tvorby této výstavy národní tisková agentura zapojila i veřejnost. Od jara do konce září sbírala po celé 
České republice fotografie z revolučních dní i událostí, které převratu v roce 1989 předcházely či na ni 
bezprostředně navazovaly. První verze výstavy byla k vidění v rámci Letní filmové školy v Uherském 
Hradišti, na konci září se expozice přestěhovala na Horní náměstí v Olomouci. Celý listopad byly pak 
všechny vybrané snímky vystaveny na pěší zóně Na Příkopě v centru Prahy, do konce ledna 2020 
byla pak výstava k vidění na korzu před galerií Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích.  

V roce 2019 pokračovalo také zpracování a ověřování užití fotografií ČTK na doméně *.cz se 
zaměřením na jejich publikaci stávajícími klienty a dodržování licenčních podmínek. 

Pokračování digitalizace 

Pokračovalo také vytěžování textových informací do databázové podoby v rámci rozsáhlého a 
dlouhodobého projektu statické digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými textovými 
informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. Do konce roku 2019 
se podařilo vytěžit do databázového *.xml formátu 70 popisových knih. Digitalizace a převod textů 
popisových knih do databáze si vyžádá celkovou investici kolem dvou miliónů korun, kterou agentura 
pokrývá ze svých zdrojů. Databázi textových informací z popisových knih agentura plánuje využít 
především při projektu kompletní digitalizace fotoarchivu, kdy tyto informace (metadata) budou 
částečně automaticky připojovány k fotografiím dodaným do ČTK po jejich digitalizaci v Národní 
knihovně. 

V březnu 2019 podepsala ČTK memorandum o spolupráci s Národní knihovnou a v říjnu byl zahájen 
společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře. Od konce roku 2019 na 
něj ve prospěch Národní knihovny uvolnilo prostředky ministerstvo kultury, a to v roce 2019 čtyři 
miliony. První výstupy tohoto projektu by měly být k dispozici v roce 2020. Projekt poběží několik let. 

Agentura pokračuje vedle spolupráce s NK v digitalizaci vlastních archivních předloh na základě 
aktuálních požadavků klientů. Výročí listopadové revoluce, podobně jako stoleté výročí republiky o rok 
dříve, přineslo v roce 2019 pro oddělení digitalizace celou řadu mimořádných zakázek. 

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. 
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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 
milion 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 
část této odborné probírky a digitalizace, na projektu pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze 
svého zisku do tohoto projektu investovala 8,3 milionu korun (aniž by očekávala jejich návratnost 
z komerční činnosti). 

O postupu digitalizace ČTK pravidelně a systematicky informuje Poslaneckou sněmovnu PSP ve 
svých výročních zprávách. Tématu se opakovaně věnoval i Volební výbor sněmovny.  

Fotoarchivem a digitalizací se pravidelně a dlouhodobě zabývá rovněž Rada ČTK, která si kromě 
průběžných ústních informací od generálního ředitele nechala od něj předložit i písemné zprávy.  

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. 

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 dosáhl třetí rok v řadě růstu výnosů. Ve srovnání s rokem 2018 vzrostly výnosy o  
1,62 %, což bylo o 0,8 % více, než předpokládal rozpočet. Proti roku 2017 byl růst vyšší o 0,42 
procentního bodu.  

Těchto výsledků OÚ dosáhl navzdory tomu, že několik mediálních klientů z finančních důvodů rozsah 
odebíraných služeb omezilo, případně je odhlásilo zcela, pokud titul významně změnil své zaměření 
např. odklonem od zpravodajství a důrazem na vlastní tvorbu. Podařilo se ovšem získat nové 
zákazníky a těm současným služby rozšířit, a tím i zvýšit cenu. 

Nadále platí, že český trh je agenturním zpravodajstvím v zásadě saturován. Dynamika růstu nových 
obchodních příležitostí v mediálním segmentu ztrácí na tempu. Náklady tištěných novin po řadu let 
klesají, celkové počty uživatelů/návštěvníků internetových titulů ve svém souhrnu výrazně nerostou, 
rovněž tak se nemění posluchačská a divácká obec českých televizí a rádií. Využití těchto 
kalkulačních kritérií pro růst výnosů není možné. Vliv několika nových mediálních projektů, pokud se 
realizují, by se na výnosech mohl projevit až v dalších letech. Budoucí výnosy ale mohou ohrozit 
potíže, které signalizují někteří vydavatelé. 

Analogická situace je i v nemediální sféře. Státní a veřejné instituce, stejně jako firmy zůstávají 
mimořádně citlivé na ceny; pokud se růst daří, tak zpravidla jen v intencích míry inflace. Udržet si 
nemediální klientelu je stále náročnější vzhledem k obecné vysoké dostupnosti zpravodajství 
v médiích a ve výstupech monitorovacích společností. Paradoxem je, že toto zpravodajství pochází 
převážně z produkce ČTK, což je mj. dokladem jeho kvality. 

Právě vysoká kvalita obsahu ČTK, nepostradatelnost jejího zpravodajství pro média i pro rozhodování 
státních a veřejných institucí a firem, reputace agentury jako jednoho z mála zdrojů prokazatelně 
nestranných a ověřených informací a technická vyspělost distribuce dat je kotvou, která poutá 
zákazníky ke službám ČTK. K tomuto obsahu se řadí i nové produkty, jimiž agentura reaguje na vývoj 
poptávky publika svých klientů po informacích v reálném čase. Např. zpravodajské videostreamy 
z důležitých a zajímavých událostí se v roce 2019 staly běžnou součástí dodávaného obsahu všem 
významným českým vydavatelstvím. Podobně tomu bylo i v případě agenturních headlinů (stručných 
bleskových zpráv). Soustavně rostl zájem o zpravodajské, ale i ilustrační a archivní fotografie, bez 
nichž je publikace zpráv zejména v elektronických médiích v podstatě nemožná. 

Vedle akvizice nových zákazníků se Obchodní úsek věnoval péči o současné klienty, pro něž připravil 
ve spolupráci s redakcí ČTK setkání s prezentací novinek; cílem bylo také proškolení v ovládání 
uživatelských aplikací ČTK a zjištění potřeb především mediálních zákazníků a obchodních partnerů 
z oborů Public Relations a mediální komunikace. Podobně jako v předchozích letech se uskutečnily 
návštěvy vedoucích redakčních pracovníků v redakcích zákazníků ČTK. Jejich posláním bylo 
seznámit se s pracovními postupy redaktorů a editorů, aby případné změny v obsahu a formátu 
zpravodajského servisu ČTK co nejvíce vyhovovaly jejich potřebám. 

Běžnou součástí práce Obchodního úseku se stalo sledování a vyhodnocování využitelnosti produkce 
ČTK v českých tištěných a internetových médiích, které slouží mj. i pro odhalování neoprávněného 
užívání zpráv ČTK. Obchodníci také cílevědoměji spolupracují s kolegy z oddělení Protext při hledání 
vhodných příležitostí k nabídce PR a komunikačních služeb ČTK. Spolupráce s Fotobankou ČTK, 
která rovněž obchoduje na mediálním trhu, přinesla dobré výsledky zejména díky předkládání 
společných nabídek a koordinaci obchodních postupů. 

  



 Strana 14
   

AKADEMIE ČTK 

Výnosy Akademie činily loni milion korun bez DPH, což je o 100.000 Kč víc, než byl plán.  

Nejvýnosnější byl za celý rok s částkou 249.000 Kč bez DPH kurz Člověk před mikrofonem a 
kamerou.  

Na druhém místě skončil kurz psaní pro web – 141.190 Kč, což je o 70.000 víc než v roce 2018. Za 
ním jsou s odstupem tvůrčí psaní (82.500 Kč), psaní tiskových zpráv (76.660 Kč) a krizová 
komunikace (76.560 Kč).  

Nový kurz o mediální výchově pro učitele (Jak vzniká zpráva) se loni konal dvakrát (září, prosinec) a 
vynesl 20.528 Kč.  

V roce 2019 uspořádala Akademie vůbec poprvé týdenní seminář pro mladé novináře z členských 
zemí Evropské aliance tiskových agentur. Ohlasy účastníků byly velmi pozitivní. 

Novinkou byl loni také cyklus moderovaných debat se známými osobnostmi z českých médií „Studenti 
versus…“.  

Letní škola ČTK, týdenní stáž pro studenty vysokých škol, byla poprvé propojena s Letní filmovou 
školou v Uherském Hradišti. 
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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. Průměrně převezmou zprávu Protext ČTK tři média, 
nejúspěšnější tiskové zprávy publikovalo až 22 médií. 

Nejčastějšími tématy jsou oblasti IT (počítače, elektronika) a dále kultura, finance, obchod a 
společnost/životní nebo CSR. 

V roce 2019 Protext publikoval 1811 komerčních tiskových zpráv, což je o 1 % více než v roce 2018. 
Servis využilo 460 českých zadavatelů, tj. o 26 % více než v předchozím roce.  

Velmi se v roce 2019 rozvinuly služby Protext Video a Protext Speciál, které byly spuštěny v roce 
2018.  

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 jejich webu, což média v případě zajímavého obsahu (představení nových produktů, 
kongresy politických stran, veřejné debaty, udělování výročních cen 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 
stránkách na sociálních sítích – multiplikuje se tím zásah videa. Zatímco v roce 2018, kdy služba 
Protext Video začala, se uskutečnilo 41 přenosů, v roce 2019 už to bylo 80 přenosů. Mezi 
nejúspěšnější patřily přenosy z vyhlášení Právníka roku pro Českou advokátní komoru, z vyhlášení 
Cen Lemur pro Asociaci PR agentur, z konference o boji proti plýtvání potravinami pro Tesco nebo 
z kulatého stolu o rozvoji Letiště Václava Havla pro Hospodářskou komoru ČR.  

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. V roce 2019 se Protext Speciál oproti kvantitě roku 2018, kdy vyšlo 14 speciálních příloh, 
zaměřil více na efektivitu a s menším počtem příloh vydělal více peněz, a to o 26 %.  Nejúspěšnějším 
počinem byl magazín 30 let svobody, vydaný při příležitosti stejnojmenné konference v Senátu PČR. 
Sloužil jako doprovodný materiál (program) konference, ale dalších tisíc výtisků ČTK distribuovala 
vlastním klientům. V online formátu si články z magazínu přečetlo přes 45 tisíc čtenářů. 

Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky 
spolupráci se světovými 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 26,5 % z celkových příjmů. 

Celkově příjmy Protextu v roce 2019 stouply o 33 %. Tím se potvrdilo, že cesta k dalšímu rozvoji 
služeb pro nemediální klienty tímto směrem je správná. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Rozvoj 

V roce 2019 ÚIT pokračovalo ve vývoji nástrojů pro vyhodnocování využití zpravodajství a pro jeho 
automatizaci. S využitím grantu, který se podařilo získat z fondu Google DNI probíhal od druhého 
čtvrtletí až do začátku roku 2020 projekt, ve kterém byl společně s partnery vyvíjen systém pro tvorbu 
zpravodajství na základě připravených šablon a dat získaných z externích zdrojů. Na rozdíl od 
automatu připraveného pro podzimní volby v roce 2018 bude tento nástroj univerzální a umožní 
mnohem širší a pružnější nasazení při zachování předností původního řešení. Součástí projektu je 
rovněž řešení pro automatické doporučování vhodných ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK 
k textům. Toto řešení bude nabízeno i zákazníkům pro využití s jejich vlastními texty. Automatizace a 
jejích dopadů se týká rovněž projekt FSV UK, jehož je ČTK aplikačním partnerem. 

Po celý rok probíhal i vývoj nové verze redakčního systému, který však byl poznamenán potřebou 
předělat koncepci řešení klientské části a nebyl proto zatím dokončen ani nasazen do provozu. 
Nicméně zmíněné automatizační nástroje již byly s novým systémem integrovány. 

ČTK spolupracovala s několika zahraničními partnery na projektu vedeném nizozemskou agenturou 
ANP, jehož cílem je vývoj nástrojů pro sledování a vyhodnocování textové i obrazové agenturní 
produkce a jejího uplatnění na webu a výkonu na sociálních médiích. Z projektu získává zejména 
informace týkající se fotoservisu a know-how pro vlastní vývoj v této oblasti. 

Pokračovaly práce na digitalizaci popisových knih fotoarchivu a v závěru roku začala příprava na 
digitalizaci analogových fotografií ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Infrastruktura  

I v roce 2019 pokračovala konsolidace serverů a jejich převod do virtuálního prostředí. 

Nejvýznamnější a nejnáročnější akcí, která se rozeběhla ve druhé polovině roku, byla obměna 
pracovních stanic související s nutností nahradit dosud používaný operační systém Windows 7 za 
novou verzi. Systém byl instalován na stanice a notebooky, pro které již ČTK měla pořízenu licenci, 
většina zařízení však byla nahrazena novými, pořizovanými na základě interního otevřeného 
výběrového řízení. Výměna bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2020. 

Značný rozsah mělo i povýšení verze poštovních serverů, které muselo vzhledem k rozdílnosti staré a 
nové verze probíhat ve dvou etapách. Výsledkem je aktualizovaný serverový software poskytující lepší 
možnosti zejména ve svém webovém klientu. 

Do provozu ČTK uvedla i nové řešení zálohování, které bylo potřebné pro udržení schopnosti plně 
zálohovat zejména fotoarchiv. Kromě toho je zaměřeno zejména na zálohování virtualizovaných 
serverů a vybraných pracovních stanic. 

V širší míře se pro distribuci zpravodajství začalo využívat programové rozhraní (API) Infobanky ČTK. 
Z tohoto důvodu byly postupně rozšiřovány jeho možnosti a v závěru roku bylo převedeno na nové, 
robustnější řešení. V rámci uvedeného projektu DNI bylo připraveno i obdobné rozhraní pro 
Fotobanku. 
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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. 

Jarní konference MINDS v Lisabonu byla zaměřena zejména na rozvoj agentur a diverzifikaci jejich 
činností a příjmů, rozšířená listopadová konference v Sydney se vedle toho věnovala dlouhodobé 
strategii, obchodním modelům a ochraně obsahu. Přínosem byl i workshop zaměřený na možnosti 
spolupráce s řadou startupů zastoupených na lisabonské konferenci. 

Generální ředitel ČTK je členem boardu evropského sdružení EANA. 

Dále ČTK aktivně působí v rámci sdružení zastupující zájmy obrazových agentur a dalších tvůrců 
CEPIC. 
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II. Zpráva o hospodaření ČTK za rok 2019 
 

SHRNUTÍ 

V roce 2019 dosáhla ČTK zisku 5,5 mil. Kč, což bylo o 3 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet. 

Ten byl na rok 2019 sestaven jako ziskový ve výši 2,5 mil. Kč. Proti minulému roku počítal se zhruba 
stejným růstem výnosů i nákladů.  

O lepší výsledek se mimo jiné zasloužil vývoj v hlavních činnostech1, což je dlouhodobě a standardně 
vykazovaný agregát, jehož cílem je eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření 
ČTK. Jejich zisk dosáhl výše 12,7 mil. Kč, a překonal tak rozpočet o 6,6 mil. Kč.  

Výsledek za rok 2019 byl o 1,2 mil. Kč lepší než v roce předchozím. 

Výše zisku hlavních činností pokračuje v trendu minulých let. Výnosy překročily rozpočet o 12,9 mil. 
Kč, náklady překročily rozpočet o 6,3 mil. Kč. V roce 2019 pokračoval trend zvýšení tržeb za 
zpravodajství spolu s ostatními druhy služeb. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 8,2 mil. Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo  
4,5 mil. Kč. Meziroční zlepšení činilo 1,5 mil. Kč. 

 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

  

                                                      
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. Tento 
trend pokračoval i v roce 2019, kdy náklady rostly pomaleji než výnosy. Rozhodujícím druhem tržeb 
jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 190 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 6,1 mil. Kč. 
Z ostatních druhů tržeb se na zvýšení podílí zejména tržby spojené se službou Protext následované 
ostatními druhy. Růst výnosů byl zaznamenán ve všech oblastech činnosti.  

Pokud jde o růst nákladů, jde zejména o mzdy. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 4,8 mil. Kč a 
dosáhly úrovně 176 mil. Kč. Z ostatních nákladů ČTK zaznamenala zvýšený růst cen energií, 
fotoslužeb a služeb spojených s produkty Protext. 

Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 267 mil. Kč a meziročně se tak zvýšily o 4 %. 
Rozpočet překročily o 12,8 mil. Kč (5 %). Celkové náklady dosáhly hodnoty 262 mil. Kč a meziročně 
se tak zvýšily o 3,2 %. Rozpočet překročily o 7,9 mil. Kč (3,1 %). 

 

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

 

 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6. Agentura nemá žádné bankovní 
půjčky. 

Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2019 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 zvýšila o 1 mil. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení 
dlouhodobého majetku o 5,7 mil. Kč a zvýšením oběžných aktiv o 5,3 mil. Kč spolu se zvýšením 
ostatních aktiv o 1,3 mil. Kč. Snížení dlouhodobého majetku je výsledkem kombinace odpisů a 
investic. U samostatných movitých věcí to vedlo ke zvýšení účetní hodnoty, u budov a staveb k jejímu 
snížení.  

V oběžných aktivech se zvýšily o 1,6 mil. Kč pohledávky a o 3,7 mil. Kč se zvýšil finanční majetek. 

Pasiva 

V pasivech se vlastní kapitál snížil o 2,9 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 mírně vzrostly a jejich podíl činil 10,49 %. O 0,9 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé závazky a o 
2,7 mil. Kč se zvýšily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla o 0,9 mil. Kč vlivem zvýšení výnosů 
příštích období. 

Tabulka 2 Hlavní položky rozvahy 
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Finanční majetek 

Vývoj finančního majetku 

byl po celý rok stabilní. Křivka trendu v graf  2 znázorňuje 30denní klouzavý průměr. Výkyvy v rámci 
jednotlivých měsíců jsou výsledkem působení jednorázových výdajů (mzdy) a průběžných příjmů. 
Zvýšení v závěru roku je způsobeno kumulací plateb zákazníků. 

Graf  2 - Vývoj finančního majetku v průběhu roku 2019 
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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. 2019 činil 30 275 tis. Kč. 

Fondy ze zisku mají dvojí zaměření – sociální a strategické. V první skupině je sociální fond 
(používaný na stravenky), fond sociálního pojištění a fond penzijního připojištění. Čerpání těchto 
fondů je komentováno v části Sociální program. 

Ve fondech, které slouží dlouhodobým strategickým záměrům agentury, je fond rozvoje, vzdělávání, 
propagace a digitalizace. Z fondu rozvoje bylo čerpáno 3 mil. a z fondu propagace to bylo 0,2 mil. Kč.  

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

v tis. Kč 

2019 

počáteční 
zůstatek 

zvýšení snížení 
konečný 
zůstatek 

 sociální fond 1 198 4 400 2 353 3 245 
 fond soc.pojištění 214 250 171 292 
 fond vzdělávání 613 274 339 
 fond rozvoje 5 986 2 968 3 018 
 fond penzijního připojištění 441 3 801 2 186 2 056 
 fond propagace 379 480 239 620 

 fond digitalizace 1 212 224 989 

Fondy ze zisku celkem 10 043 8 931 8 414 10 559 
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2019 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce snížil o čtyři zaměstnance. 

Tabulka 4- Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

zpravodajství 178 178 177 177 179 177 176 176 176 176 176 178 

databanka multimédií 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

obchodní úsek 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 

úsek informačních technologií 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

řízení a správa 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

provoz 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 

ostatní 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Celkem 252 253 251 249 250 248 247 246 246 246 246 248 
 

Dalším pohledem na počet zaměstnanců je vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, 
který bere v úvahu nástupy a výstupy v průběhu měsíce a zkrácené pracovní úvazky. Ve srovnání 
s prosincem 2018 se snížil o 3,1. Ovšem ve srovnání s celým rokem 2018 se zvýšil o dva 
zaměstnance.  

Graf  3  - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2018 
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Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2017 

rok jednotka 2019 2018 2017 

evidenční počet k 31.12. počet 248 254 245 

ukazatel fluktuace v % % 8,81 8,45 6,53 

průměrný věk roky 45,78 45,09 45,2 

průměrná doba zaměstnání roky 15,14 15,07 14,59 

% bez maturity % 5,18 5,08 4,92 

% středoškoláků % 31,47 30,85 33,33 

% vysokoškoláků % 63,35 64,06 61,74 

% redaktorů % 73,31 72,15 72,15 
 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2019 dosáhl hodnoty 45,78 a meziročně se zvýšil  
o 0,69 roku. Průměrná doba zaměstnání mírně vzrostla na 15,14 roku. Ukazatel fluktuace se zvýšil  
na 8,81 %. 
Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se snížil na 63,4 %. Podíl 
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců se zvýšil na 73 %. 

Mzdy 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 1,8 %, což při meziroční míře inflace 2,8 % znamenalo mírné 
snížení reálné mzdy o 0,97 %. Výkony vzrostly o 3,98 %, což při růstu průměrného přepočteného 
počtu zaměstnanců o 0,9 % vedlo k růstu produktivity práce o 3 %. Objem vyplacených mezd o 2,7 %, 
tedy o více než tři milióny korun, vzrostl. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2019 2018 2017 
% 

2019/2018 

Objem vyplacených mezd tis. Kč 125 762 122 409 119 522 102,74% 

z toho ve zpravodajství tis. Kč 89 993 87 829 85 876 102,46% 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 241 239 237 100,92% 

z toho ve zpravodajství jedn. 173 173 173 100,19% 

Průměrný výdělek Kč/měsíc 43 443 42 675 41 945 101,80% 

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 43 393 42 429 41 431 102,27% 

Výkony tis. Kč 267 052 256 825 246 705 103,98% 

Produktivita práce tis. Kč/rok 1 107,00 1 074,44 1 038,93 103,03% 

Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 521,32 512,10 503,34 101,80% 
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Nominální a reálná mzda 

Průměrná mzda se v roce 2019 zvýšila nominálně o 1,8 %, reálně o 0,97 % poklesla. Poměr 
průměrného výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,27. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

Kč 
prům. mzda 

2019 
prům. mzda 

2018 
prům. 

mzda 2017 
změna 

nom. mzdy 
inflace 

změna 
reál. mzdy 

ČR 34 125 31 885 29 504 7,03% 2,80% 4,11% 

ČTK 43 443 42 675 41 945 1,80% 2,80% -0,97% 

poměr ČTK/ČR 1,27 1,34 1,42 0,26     
 

 

Sociální program 

Na sociální program ČTK v  roce 2019 vynaložila 4,7 mil. Kč, tedy o 635 tis. Kč méně než v roce 2018. 
Meziroční pokles je způsoben uplatněním daňově uznatelné části stravného ve výši 55 % z ceny 
stravenky na vrub nákladů. 

Největší podíl na čerpání (50%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2019 na stravu 65 Kč za 
odpracovanou směnu. Celkový náklad činil 2,4 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 2019 byl 46 % 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 2019 2018 2017 

stravné - soc. fond 2 353 2 988 2 484 

fond soc. pojištění 171 252 156 

penz. připojištění - fond 2 186 2 105 2 106 

celkem 4 710 5 345 4 746 
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HOSPODAŘENÍ 

Celkové výsledky  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 5,530 mil. Kč. 

Z toho byl provozní hospodářský výsledek 8,2 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 
mínus 1,3 mil. Kč a daň z příjmů (splatná + odložená) 1,393 mil. Kč. 

Tržby meziročně vzrostly o 10 mil. Kč a výkonová spotřeba o 3,4 mil. Kč.  Osobní náklady se zvýšily 
o 4,8 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti, tvořená odpisy a opravnými položkami 
k pohledávkám, se zvýšila o 331 tis. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 12,8 mil. Kč a současně byla vyšší i výkonová spotřeba 
(o 3,8 mil. Kč). Osobní náklady byly vyšší o 5,1 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 463 
tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 4,5 mil. Kč.  

Plné znění výkazu zisku a ztráty je přílohou výroční zprávy. 
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VÝNOSY A NÁKLADY PODLE DRUHŮ 

Výnosy 

Tržby 

Celkové tržby za výrobky a služby dosáhly hodnoty 267 mil. Kč a meziročně se tak zvýšily o 4 %. 
Rozpočet překročily o 12,8 mil. Kč (5 %). 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 258 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 4 %. 
Rozpočet překročily o 12,7 mil. Kč (5 %). 

Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 190 mil. Kč 
a  meziročně se zvýšily o 6,1 mil. Kč.  Rozpočet počítal s úrovní 184,1 mil. Kč a překročen byl  
o 5,9 mil. Kč (3 %). 

Tržby za techniku meziročně vzrostly o 28 % na 8,9 mil. Kč. Rozpočet překročily o 2,3 mil. Kč. 

Tržby za nájemné meziročně vzrostly na 29,1 mil. Kč, což znamenalo růst o 814 tis. Kč. Rozpočet 
jejich zvýšení sice předpokládal, ale chybělo na něj 1,5 mil. Kč. 

Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 349 tis. Kč a o 259 tis. Kč také překročily rozpočet. 

Tržby za ostatní služby se zvýšily o 1,1 mil. Kč a dostaly se tak na úroveň 36,7 mil. Kč. Rozpočet 
předstihly o 5,9 mil. Kč. Jsou tvořeny tržbami Databanky multimédií, službami PROTEXT speciál, 
komerční videostream. 

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2019 podílely na celkových výsledcích částkou 386 tis. Kč. Tradičně je 
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 52 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 k 
jejímu předmětu činnosti jinak.  

V roce 2019 představoval jejich objem 68 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 4,8 
mil. Kč (2,8 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců o 0,9 % a zvýšením průměrného výdělku o 1,8 %. 

Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 5,1 mil. Kč (3 %). 
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Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2018 vzrostly za 
celou ČTK o 2 652 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly vyšší o 4,7 mil. Kč. V hlavních činnostech se 
objem nakupovaných služeb zvýšil o 2,6 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby vyšší o 8,8 % (3,9 mil. Kč). 

Meziročně se zvýšily téměř všechny nakupované služby kromě oprav a udržování, cestovného, 
nákupu agentur, inzerce a reklamy, software, úklidu a elektronického archivu.  

V opravách a udržování je meziroční změna způsobena realizovanou opravou hlavních výtahů, která 
byla v Opletalově realizovaná v roce 2018. 

Dosud neuvedené náklady meziročně vzrostly o 3,4 mil. Kč a rozpočet překročily o 4,6 mil. Kč. Na 
meziročním zvýšení se významně podílí náklady spojené s produkty Protext spolu s ostatními 
projekty. Společně tvoří 77 % růstu nákladů a jsou kryté výnosy z těchto služeb komentovanými 
v tržbách za ostatní služby.  

Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

Odpisy 

Odpisy ve srovnání s minulým rokem klesly o 250 tis. Kč a dosáhly úrovně 12,2 mil. Kč. Proti rozpočtu 
ušetřily 1,3 mil. Kč. 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie se o 745 tis. Kč zvýšila, proti rozpočtu ušetřila 901 tis. Kč. 

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1,3 mil. Kč), daň z příjmů (0,6 mil. Kč) a odložená 
daň z příjmů (0,8 mil Kč). 

  

 Kč Skut. 2019 Skut. 2018 R 2019 rozdíl 19-18
změna k 

2018
rozdíl 19-R

změna k 
rozp.

opravy a udržování 5 642 087 6 799 887 7 151 474 -1 157 800 -17,0% -1 509 387 -21,1%

cestovné 5 186 150 5 321 602 5 048 998 -135 453 -2,5% 137 152 2,7%

reprezentace 868 036 756 498 721 469 111 538 14,7% 146 567 20,3%

telefony 1 789 143 1 787 775 1 851 396 1 368 0,1% -62 253 -3,4%

datové služby 2 326 190 2 344 341 2 381 818 -18 151 -0,8% -55 628 -2,3%

nákup agentur 10 458 324 10 581 887 10 172 656 -123 563 -1,2% 285 668 2,8%

inzerce, reklama 293 994 504 800 340 174 -210 806 -41,8% -46 180 -13,6%

software 523 226 629 548 695 742 -106 322 -16,9% -172 516 -24,8%

nájemné  (bez leas) 1 299 681 1 281 764 1 281 515 17 917 1,4% 18 166 1,4%

ostraha 1 929 617 1 761 375 1 952 360 168 242 9,6% -22 743 -1,2%

úklid 1 036 744 1 100 491 1 277 722 -63 747 -5,8% -240 978 -18,9%

fotoslužby 2 214 914 1 569 913 1 415 538 645 000 41,1% 799 376 56,5%

audit a právní služby 1 531 800 1 506 200 1 498 200 25 600 1,7% 33 600 2,2%

elektronický archiv 272 400 275 600 285 450 -3 200 -1,2% -13 050 -4,6%

dosud neuvedené 13 507 749 10 061 568 8 863 075 3 446 181 34,3% 4 644 674 52,4%

celkem služby 48 880 054 46 283 250 44 937 587 2 596 804 5,6% 3 942 467 8,8%
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VÝNOSY A NÁKLADY PODLE STŘEDISEK A ČINNOSTÍ 

Tabulka 10 - Podíl jednotlivých středisek a činností na nákladech a výnosech 

 

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

Zpravodajství vytvořilo krycí příspěvek (rozdíl mezi přímými výnosy a náklady bez započtení režií) 
ve  výši 33,2 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 60 % a na výnosech ze 71 %. Náklady 
na  krajské redakce dosáhly výše 35 mil. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2019 částky 4,7 mil. Kč. 

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 12,8 mil. Kč a přímé výnosy 19,2 mil. Kč. To 
představovalo 4,9 % nákladů a 7,2 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6,4 mil. Kč.  

Středisko Protext zlepšilo svůj krycí příspěvek na 5,2 mil. Kč při 4,5 mil. Kč nákladů a 9,6 mil. Kč 
výnosů. 

Akademie hospodařila se ztrátou 494 tis. Kč s výnosy 1 mil. Kč a s náklady 1,5 mil. 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 2019 představoval objem těchto položek 2,8 % nákladů. 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. 

  

tis. Kč náklady podíl výnosy podíl krycí příspěvek

Zpravodajství celkem 156 314 59,68% 189 590 70,89% 33 276
z toho slovní zpravodajství 131 789 50,32% 163 719 61,22% 31 930

z toho multimediální zpravodajství 24 154 9,22% 22 026 8,24% -2 128
z toho zahr. odbočky 4 660 1,78% 12 0,00% -4 649

z toho oblastní odbočky 34 981 13,36% 34 486 12,90% -496
z toho ČOL 372 0,14% 3 845 1,44% 3 473

databanka multimédií 12 803 4,89% 19 250 7,20% 6 447
Protext 4 452 1,70% 9 604 3,59% 5 152
Akademie 1 501 0,57% 1 007 0,38% -494
obchodní úsek 8 044 3,07% 0,00% -8 044
bártry 8 993 3,43% 8 984 3,36% -9
úsek informačních technologií 19 688 7,52% 9 587 3,58% -10 101
řízení a správa 12 916 4,93% 31 0,01% -12 885
provoz budov + nájmy 29 990 11,45% 29 373 10,98% -617
Společné náklady a výnosy 7 199 2,75% 4 0,00% -7 195

celkem 261 900 100,00% 267 431 100,00% 5 530
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

 

V roce 2019 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno významnými mimořádnými vlivy.  
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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 2019 
byl zvýšen o 791 tis. Kč. 

Tabulka 11 - Tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek 

 

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

Tabulka 12 - Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (v Kč) 

 

  

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

na opravy 45 0 0 0 0

rezerva na soudní spory 45 50 50

rezerva na obnovu hardware 45 1 015 1 015

rezerva na obnovu redakčního systému 45 673 673

rezervy celkem 1 738 673 1 065

odložený daňový závazek 48 19 428 791 20 218

celkem 21 166 791 21 283

2019 2018 2017 2016 2015

646 - Výnosy z odepsaných pohl. 31 011 346 925 15 387 35 513 156 418

546 - Odpisy pohledávek -48 365 -496 000 -1 101 177 -1 033 267 -4 024 915

558 - Tvorba zákon. oprav. pol. -349 806 -527 278 204 358 252 558 3 011 133

559 - Tvorba opravných položek -509 599 249 224 5 204 115 -593 755 1 481 617

Saldo celkem -876 759 -427 129 4 322 683 -1 338 951 624 254
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VÝVOJ V ROCE 2020 

 

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 2019 ovlivnily.  

 

Odhadovaný vývoj v roce 2020 

Rozpočet na rok 2020 vycházel z očekávání zvýšených výnosů, které by umožnily odpovídajícím 
způsobem zvýšit i náklady. Rozpočet je schválen jako mírně ziskový (187 tis. Kč). 
 
Pozitivní vývoj v prvním čtvrtletí byl negován zvýšenými výdaji, sníženými výnosy a nástupem 
hospodářské krize v důsledku boje proti onemocnění covid-19. Související vládní opatření, která bylo 
možno uplatnit v době uzávěrky této zprávy, buď nemají na ČTK vliv žádný, nebo na ČTK dopadají 
negativně2.  
 
S ohledem na:  
 

 nastupující hospodářskou krizi,  

 negativní dopad vládních opatření na odvětví médií (především výpadky inzerce),  

 pro ČTK negativní dopad vládních opatření v podnikatelských nájmech 
 obecně se zhoršující platební morálku ohrožující cash flow 

 očekávané nařízení úspor ve státním a veřejném sektoru 
 
nelze očekávat, že rozpočet ČTK na rok 2020 bude dodržen. Hospodářský výsledek bude zřejmě 
horší, než byl rozpočtován - a nelze vyloučit i ztrátu. ČTK však může tento případný výpadek pokrýt 
z nerozděleného zisku z minulých let.  
  

                                                      
2 Příkladem je zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na nájemce prostor 
sloužících k podnikání. Má významný dopad do cash-flow ČTK, kdy za „tržby“ za nájemné v období od 12. 3. do 30. 6. je 
povinna odvést DPH, ale nájemník není povinen nájemné zaplatit. 
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III. Roční uzávěrka včetně zprávy auditora 
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IV. Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře 

ŘÁDNÁ ZASEDÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY 

Rada ČTK zahájila rok 2019 prvním zasedáním dne 8. ledna. V únoru bylo zvoleno nové 
předsednictvo Rady, předsedou se opět stal Miroslav Augustin, místopředsedy byli zvoleni Jaroslava 
Wenigerová a Petr Žantovský. Radními byli v tu dobu Jana Gáborová, Jakub Heikenwälder, Vladimír 
Cisár a Pavel Foltán. V květnu skončil mandát V. Cisárovi a v Radě ho nahradila bývalá ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V červnu vypršel mandát předsedovi Rady M. Augustinovi 
a radnímu J. Heikenwälderovi. Rada tak až do září měla pět radních ze sedmi. Nový člen rady byl 
dovolen PS PČR 25. září. Stal se jím bývalý novinář a podnikatel David Soukup. 16. října byla do 
Rady zvolena bývalá novinářka Angelika Bazalová. 

Předsednictvo Rady ČTK mělo být na základě Usnesení Rady z 21. 10. zvoleno 25. listopadu. Členka 
Rady Jana Gáborová se však 14 dní před termínem omluvila kvůli neodkladným záležitostem, a tak 
byla volba předsednictva posunuta na termín 16. prosince, který vyhovoval všem radním. Z tohoto 
zasedání se však hodinu před zahájením omluvili dva členové Rady: Pavel Foltán a Petr Žantovský. 
Radní pak předsedou Rady ČTK v tajném hlasování jednomyslně zvolili Davida Soukupa. 
Jednomyslně byly zvoleny i dvě místopředsedkyně: Jaroslava Wenigerová a Michaela Marksová-
Tominová. 

Tajemnicí Rady byla v roce 2019 paní Marie Kronesová. 

David Soukup po svém zvolení v prosinci 2019 uvedl mj., že bude podporovat zvýšení příjmů ČTK 
z podnikatelské činnosti a zároveň že se zasadí o zvýšení povědomí veřejnosti o práci Rady 
prostřednictvím sociálních sítí a on-line přenosů ze zasedání. 

V roce 2019 se celkem uskutečnilo 12 zasedání, dvakrát se volilo předsednictvo a Rada přijala 23 
usnesení. Zasedání Rady se v roce 2019 zúčastnil 11 krát generální ředitel Jiří Majstr, v červenci ho 
zastoupil technický ředitel Jan Kodera. V listopadu a prosinci byl kromě generálního ředitele přítomen 
na zasedání Rady i ekonomický ředitel Vladislav Slabý, neboť předmětem jednání Rady bylo 
projednávání návrhu rozpočtu ČTK a  posléze jeho schválení. 

Všechny zápisy z jednání Rady a usnesení byly zveřejněny na webu ČTK v odkazu „Rada ČTK“ 
https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/. 

Monitoring zpravodajství 

Rada v průběhu roku monitorovala zpravodajství o brexitu. Generální ředitel Radu informoval, že kvůli 
této události bude nově od konce března zřízena pozice dočasného zahraničního zpravodaje ČTK 
v Londýně. Rada ocenila zpravodajství o brexitu, stejně jako informace k 80. výročí vzniku 
protektorátu Čechy a Morava. Rada se zaměřila v monitoringu také na volby do Evropského 
parlamentu, na 20. výročí vstupu ČR do NATO a zastavení trestního stíhání A. Babiše. 

Rada se rovněž intenzivně zabývala nezbytností digitalizace fotoarchivu ČTK. Financováním se 
zabývala i 14. schůze volebního výboru PSP ČR. Financování digitalizace není přímo v kompetenci 
Rady ČTK, ale v pravomoci Poslanecké sněmovny a vlády ČR. Ze státního rozpočtu nakonec získala 
dotaci Národní knihovna ve výši 4 milióny korun, která pro ČTK na základě smlouvy mezi těmito 
institucemi fotoarchiv začala digitalizovat, neboť má na to kapacity i odborníky. Fotoarchiv čítá cca 7 
miliónů snímků. 

V současné době probíhá digitalizace popisových knih. Tento projekt je finančně kryt z digitalizačního 
fondu ČTK. 
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Tématem roku 2019 bylo i řešení náhrad souvisejících s výkonem funkce člena Rady (tj. cestovní 
náhrady, náhrady plateb za telekomunikační služby – telefon, internet, placené parkování). To 
požadoval radní Pavel Foltán. Vzhledem k tomu, že ČTK je samostatně hospodařícím subjektem, GŘ 
se obrátil na auditora agentury, který požadavky radního Foltána odmítl. 

Stížnosti 

V roce 2019 řešila Rada ČTK 14 stížností, tedy téměř jednou tolik než v roce předešlém. 15. stížnost 
řešila Rada v roce 2020. 

1. V lednu 2019 projednávala Rada stížnost na zprávu ČTK o firmě Pražská plynárenská holding. 
Rada se ztotožnila se stanoviskem GŘ a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

2. V lednu 2019 Rada obdržela stížnost na to, že ČTK nezveřejnila informaci o nové solární 
technologii. Rada se usnesla, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

3. V únoru Rada projednala stížnost na zprávu ČTK, ve které byl chybně uvedený údaj o spotřebě 
zemního plynu domácností v roce 2018. Redakce ČTK chybný údaj obratem opravila. Rada ČTK 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

4. V březnu se Rada ČTK zabývala stížností na informace v článku zveřejněném na internetovém 
portálu www.budejckadrbna.cz. Rada se stížností nezabývala z toho důvodu, že se jednalo o zprávu 
zprostředkovanou jiným médiem než ČTK. Nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

5. V červnu se Rada zabývala stížností na neuveřejnění tiskové zprávy poslance Volného v servisu 
ČTK ohledně jeho podání trestního oznámení na hospodaření České televize. Stěžovateli bylo mj. 
oznámeno, že pan poslanec Volný nepozval ČTK na svoji tiskovou konferenci a ani neodeslal zprávu 
do servisu ČTK. Rada konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

6. Rada v červenci obdržela stížnost na článek, který zveřejnili www.ceskenoviny.cz pod názvem 
„Trump pochválil práci pravicových radikálů na sociálních sítích“, stěžovatel označil informace v článku 
za nepravdivé a manipulativní. Rada se ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele k této stížnosti 
a dospěla k závěru, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

7. V září Rada ČTK projednala stížnost na zprávu, která byla zveřejněna na webu Frekvence 1. ČTK 
neodpovídá za obsah tohoto zpravodajského webu, nedošlo tedy k porušení zákona o ČTK. 

8. V září přišla stížnost ohledně nesprávně uvedené měny dotace na projekt Čapí hnízdo. ČTK 
chybnou zprávu zachytila sama a opravila po 26 minutách od jejího vydání. Rada se usnesla, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

9. Rada v listopadu projednala stížnost na titulek zprávy ČTK, jenž zcela nekorespondoval s obsahem 
článku. GŘ ČTK Jiří Majstr dal po přezkoumání stížnosti stěžovateli za pravdu. ČTK chybu uznala a 
vytkla ji příslušnému redaktorovi. Na základě tohoto podnětu ČTK titulek článku opravila. Rada ČTK 
se se stanoviskem J. Majstra ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

10. V listopadu Rada ČTK projednala stížnost na zprávu deníku Právo o umístění bývalého romského 
koncentračního tábora v Letech u Písku. Článek Práva se opíral o zprávu ČTK. Ve zprávě ČTK se 
nejednalo o názor nebo závěry ČTK, ale o informaci o tom, k jakým závěrům dospěli odborníci 
z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Tento zdroj byl ve zprávě řádně označen. Rada 
ČTK konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

11. V prosinci 2019 se Rada zabývala žádostí organizátorky Vlasteneckého setkání v Příčovech, které 
se odehrálo v srpnu. Autorka podnětu žádala o vysvětlení, jaké jsou standardní postupy v ČTK, a to 
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kvůli nezveřejnění zprávy o konání tohoto setkání. Rada požádala o vyjádření GŘ J. Majstra, s jeho 
stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

12. V prosinci Rada obdržela a řešila stížnost na skutečnost, že ČTK informovala o otevření 
nákupního centra Stromovka Praha 7. Rada ČTK se usnesla, že vydáním této zprávy nedošlo 
k porušení zákona o ČTK. 

13. Rada v prosinci také projednala stížnost na článek týkající se hodnocení prezidentů, který byl 
zveřejněn na internetovém portálu Seznam.cz dne 22. 11. 2019. Redakce Seznam.cz si zprávu 
upravila, jednalo se tedy o zprávu zveřejněnou jiným médiem než ČTK. Nedošlo k porušení zákona o 
ČTK. 

14. V prosinci Rada řešila stížnost na zprávu ČTK, která informovala o aukci předmětů spojených 
s nacisty. Autor stížnosti si stěžoval, že ČTK v článku nesprávně uvedla místo konání aukce. V tomto 
případě se stěžovatel mýlil a nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

15. Rada obdržela v prosinci stížnost na neobjektivní postupy a neobjektivní zpravodajství ČTK 
o ekologických tématech. Stížnost Rada projednávala až na lednovém zasedání r. 2020. 

Několikrát se stalo, že si občané stěžovali Radě ČTK s odkazem na obsah zveřejněný jinými médii. 
ČTK pak porovnávala zprávy, které vydala, s těmi, na něž se odkazovali stěžovatelé, a zjistila, že 
původní zpráva ČTK chyby neobsahovala. Za mnohé texty proto nemohla ani nést zodpovědnost. 
Stěžovatelé se odvolávali například na weby jako Seznam.cz či Aktuálně.cz. 

TZ politických subjektů v ČTK 

V srpnu radní Petr Žantovský rámcově představil svůj návrh na zavedení nové služby ČTK, která by 
měla regulovanou formou umožnit parlamentním a europarlamentním stranám vydávat bezplatně svá 
tisková prohlášení. 

Radní Pavel Foltán doplnil, aby to platilo i pro senátory, a to prostřednictvím stran, za které 
kandidovali. 

Radní Michaela Marksová k tomu uvedla, že to nepovažuje za nezbytné, tyto informace lze totiž 
vyhledat i na webových stránkách příslušných politických stran. 

Radní Jana Gáborová sdělila, že je důležité, aby taková služba byla důsledně oddělena od 
zpravodajství ČTK. Místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová uvedla, že politické strany dostávají 
finanční prostředky na svou činnost a mohly by tedy pro tento účel využít placené služby PROTEXT, 
kterou ČTK poskytuje. 

Generální ředitel k tomuto návrhu poslal dne 17. září své stanovisko, v němž Radu informuje o tom, že 
rozhodnutí o službách ČTK je plně v kompetenci pouze generálního ředitele a tedy se to týká i tohoto 
návrhu. Zároveň poukázal na Zákon o ČTK, na zákon o politických stranách (424/1991 Sb.) a na 
soutěžní právo. 
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ROZPOČET RADY ČTK 

Rozpočet Rady ČTK na rok 2019 

 

  

1-19 2-19 3-19 IQ 4-19 5-19 6-19 IIQ 7-19 8-19 9-19 IIIQ 10-19 11-19 12-19 IVQ Rok

63/001 Materiál (bez tisku) 400 400 400 1 200 400 400 400 1 200 400 400 400 1 200 400 400 400 1 200 4 800

63/002      tisk 0 0 0 0 0

63/003      majetek 500-5T 0 0 0 0 0

63/004      majetek 5-20T 0 0 0 0 0

63/005 Energie 0 0 0 0 0

63/006 Materiál + energie celk. 400 400 400 1 200 400 400 400 1 200 400 400 400 1 200 400 400 400 1 200 4 800

63/007 Opravy a udržování 0 0 0 0 0

63/008 Cestovné 0 0 0 0 0

63/009 Reprezentace 900 900 900 2 700 900 900 900 2 700 900 900 900 2 700 900 900 900 2 700 10 800

63/010      telefony 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 1 200

63/011      datové služby 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 1 800

63/012      nákup agentur 0 0 0 0 0

63/013      inzerce, reklama 0 0 0 0 0

63/014      softw are 0 0 0 0 0

63/015      nájemné  (bez leas) 0 0 0 0 0

63/016      Ostraha 0 0 0 0 0

63/017      úklid 0 0 0 0 0

63/018      fotoslužby 0 0 0 0 0

63/019      audit a právní služby 0 0 0 0 0

63/020      elektronický archiv 0 0 0 0 0

63/021      ostatní služby 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

63/022 Služby celkem 31 150 1 150 1 150 33 450 31 150 1 150 1 150 33 450 31 150 1 150 1 150 33 450 31 150 1 150 1 150 33 450 133 800

63/023 Mzdové náklady 127 000 127 000 127 000 381 000 127 000 127 000 127 000 381 000 127 000 127 000 127 000 381 000 127 000 127 000 127 000 381 000 1 524 000

63/024 Autorské honoráře 0 0 0 0 0

63/025 Dohody (neaut.honoráře) 0 0 0 0 0

63/026 Soc. a zdrav. pojištění 43 180 43 180 43 180 129 540 43 180 43 180 43 180 129 540 43 180 43 180 43 180 129 540 43 180 43 180 43 180 129 540 518 160

63/027 Sociální náklady 0 0 0 0 0

63/028 Osobní náklady celkem 170 180 170 180 170 180 510 540 170 180 170 180 170 180 510 540 170 180 170 180 170 180 510 540 170 180 170 180 170 180 510 540 2 042 160

63/029 Daně a poplatky 0 0 0 0 0

63/030 Pojistné 0 0 0 0 0

63/031 Odpisy 600 600 600 1 800 600 600 600 1 800 600 600 600 1 800 600 600 600 1 800 7 200

63/032 Finanční náklady (bez CP) 0 0 0 0 0

63/033 Dosud neuvedené N 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 2 400

63/034 Náklady - mezisoučet 202 530 172 530 172 530 547 590 202 530 172 530 172 530 547 590 202 530 172 530 172 530 547 590 202 530 172 530 172 530 547 590 2 190 360

63/035 Tržby za výrobky 0 0 0 0 0

63/036      Tržby za služby - zprav. 0 0 0 0 0

63/037      Tržby za služby - technika 0 0 0 0 0

63/038      Tržby za služby - nájemné 0 0 0 0 0

63/039      Tržby za služby - reklama 0 0 0 0 0

63/040      Tržby za služby - ostatní 0 0 0 0 0

63/041 Tržby za služby celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63/042 Finanční výnosy (bez CP) 0 0 0 0 0

63/043 Dosud neuvedené V 0 0 0 0 0

63/044 Výnosy - mezisoučet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63/045 Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 0

63/046 Zůst. cena prod. majetku 0 0 0 0 0

63/047 Zisk/ztráta z prodeje majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63/048 Tržby za zboží 0 0 0 0 0

63/049 Prodané zboží 0 0 0 0 0

63/050 Obchodní marže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63/051 Tržby z prodeje CP 0 0 0 0 0

63/052 Prodané CP 0 0 0 0 0

63/053 Zisk/ztráta z CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63/054 Hosp. výsledek -202 530 -172 530 -172 530 -547 590 -202 530 -172 530 -172 530 -547 590 -202 530 -172 530 -172 530 -547 590 -202 530 -172 530 -172 530 -547 590 -2 190 360
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Čerpání rozpočtu Rady ČTK v roce 2019 

 

  

1-19 2-19 3-19 IQ 4-19 5-19 6-19 IIQ 7-19 8-19 9-19 IIIQ 10-19 11-19 12-19 IVQ Rok

63/001 Materiál (bez tisku) 431 1 131 1 562 252 252 25 25 28 1 128 631 1 787 3 625

63/002      tisk

63/003      majetek 500-5T 4 650 4 650 4 650

63/004      majetek 5-20T

63/005 Energie

63/006 Materiál + energie celk. 5 081 1 131 6 212 252 252 25 25 28 1 128 631 1 787 8 275

63/007 Opravy a udržování 172 172 30 30 202

63/008 Cestovné

63/009 Reprezentace 316 395 3 880 4 591 1 030 1 257 2 287 490 835 1 325 307 830 707 1 844 10 047

63/010      telefony 6 6 12 3 1 9 13 62 30 92 329 3 8 340 457

63/011      datové služby

63/012      nákup agentur

63/013      inzerce, reklama

63/014      software

63/015      nájemné  (bez leas)

63/016      Ostraha

63/017      úklid

63/018      fotoslužby

63/019      audit a právní služby

63/020      elektronický archiv

63/021      ostatní služby 361 887 439 1 687 352 549 4 504 5 405 262 494 669 1 425 1 652 644 706 3 002 11 519

63/022 Služby celkem 683 1 460 4 319 6 463 355 1 580 5 769 7 704 262 1 046 1 564 2 872 2 289 1 476 1 421 5 186 22 225

63/023 Mzdové náklady 127 000 127 000 131 000 385 000 131 000 131 001 119 900 381 901 94 000 94 000 96 858 284 858 116 827 124 000 129 419 370 246 1 422 005

63/024 Autorské honoráře

63/025 Dohody (neaut.honoráře)

63/026 Soc. a zdrav. pojištění 43 180 43 180 44 540 130 900 44 540 44 541 40 766 129 847 31 772 31 772 32 738 96 282 39 488 41 912 43 743 125 143 482 172

63/027 Sociální náklady

63/028 Osobní náklady celkem 170 180 170 180 175 540 515 900 175 540 175 542 160 666 511 748 125 772 125 772 129 596 381 140 156 315 165 912 173 162 495 389 1 904 177

63/029 Daně a poplatky

63/030 Pojistné 1 20 21 21 21 21 21 21 21 85

63/031 Odpisy 381 776 776 1 932 776 757 758 2 290 1 130 1 130 1 130 3 391 1 130 1 134 1 134 3 398 11 011

63/032 Finanční náklady (bez CP) 2 2 2

63/033 Dosud neuvedené N

63/034 Náklady - mezisoučet 176 326 172 436 181 768 530 530 176 670 177 879 167 466 522 015 127 165 127 948 132 336 387 449 159 762 169 650 176 369 505 781 1 945 775

63/054 Hosp. výsledek -176 326 -172 436 -181 768 -530 530 -176 670 -177 879 -167 466 -522 015 -127 165 -127 948 -132 336 -387 449 -159 762 -169 650 -176 369 -505 781 -1 945 775
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V. Přílohy 
 Zákon č. 517/1992 Sb. 

 Statut České tiskové kanceláře 

 Jednací řád Rady České tiskové kanceláře 

 Usnesení Rady ČTK 
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ZÁKON O ČTK 
517/1992 Sb. 

ZÁKON 
České národní rady ze dne 21. října 1992 

o České tiskové kanceláři 
 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 

§ 1 

(1) Zřizuje se Česká tisková kancelář (dále jen "tisková kancelář") se sídlem v Praze. Tisková kancelář 
zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2  
 
(2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem, jehož základem je 
majetek převedený z Československé tiskové kanceláře1), a to do doby převodu všech majetkových a 
jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle 
zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Tisková kancelář se 
zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK. 
 
(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu. 
 

§ 2 

(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 
vytváření názorů. 
 
(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České 
republiky a ze zahraničí. 
 
(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí. 
 

§ 3 

(1) Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným 
sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám. 
 
(2) Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v 
zahraničí. 
 
(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy 
podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání. 
 
(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou 
účast2) na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje. 
 

§ 4 

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada tiskové 
kanceláře (dále jen "Rada"). Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada. 
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(2) Členové Rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne 
na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období. 
 
(3) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.  
 
(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí3). 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. 
 

§ 5 

(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, 
vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků. 
 
(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v 
jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společností, které 
provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v 
rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu 
rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké4) nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování 
hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem.  
 

§ 6 

(1) Členství v Radě zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, b) odstoupením z funkce, c) odvoláním z funkce, d) zbavením nebo 
omezením způsobilosti k právním úkonům, e) úmrtím. 
 
(2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá: 

a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 5 tohoto zákona, 
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 
c) nevykonává-li řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci. 

 
(3) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své působnosti podle § 8 odst. 
1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, anebo 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 nálež  
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, 
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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. 
 

§ 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. 
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(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. 
 
 
 
Milan Uhde v. r.  
Václav 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.   
 
 

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,   
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b) vlastní činností,   
c) z jiných zdrojů.   
  
  

Článek 5  

Poslání České tiskové kanceláře 

1) Posláním ČTK je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.   
  
2) Tuto službu veřejnosti v ČR i v zahraničí poskytuje ČTK šířením slovního  obrazového 

zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.   
  
3) ČTK zřizuje ke splnění svého poslání síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České 

republice a v zahraničí a vytváří archívní fondy.   
  
4) Slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům a jiným 

právnickým a fyzickým osobám poskytuje ČTK za úplatu.   
  
5) Za podmínek stanovených právními předpisy je ČTK oprávněna vykonávat vedle svého hlavního 

poslání podnikatelskou činnost.   
  
  

Článek 6  

Nezávislost zpravodajství ČTK 

1) Zpravodajství České tiskové kanceláře nesmí působit ve prospěch žádné politické, náboženské, 
hospodářské nebo jiné zájmové skupiny ani proti nim  
 

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

3) Česká tisková kancelář je při tvorbě a distribuci svého zpravodajství svobodná a nezávislá. Do 
obsahu zpravodajství mohou jiné subjekty zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích. 

 
 

Článek 7  

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. 
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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.   

   
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.   
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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 Stibral 

generální ředitel ČTK  

 
 
Slavěna Broulíková 

předsedkyně Rady ČTK  
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JEDNACÍ ŘÁD RADY ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE  
  
  

Preambule  

Rada České tiskové kanceláře /dále jen „Rada“/ je ze zákona orgánem, jímž se uplatňuje právo 
veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Dbá na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, které 
spočívá v poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů šířením 
slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.  

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

  
JEDNACÍ ŘÁD  

  
HLAVA PRVNÍ 

Článek I 

Základní ustanovení 

/1/ Jednací řád je základním dokumentem, kterým se řídí činnost Rady a kterým se stanoví zejména 
pravidla pro jednání, rozhodování a volby v Radě.  

/2/ Nastanou-li okolnosti, které nejsou předvídány tímto jednacím řádem, rozhodne Rada o způsobu a 
postupu svého jednání. Při takovém rozhodování Rada použije přiměřeně ustanovení tohoto 
jednacího řádu.  

Článek II 

Sídlo 

Sídlem Rady je Praha.  

Článek III 

Působnost Rady 

Do působnosti Rady náleží:  

a) dbát na důsledné plnění poslání České tiskové kanceláře (dále jen “ČTK”),  
b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele ČTK,  
c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet (výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky) 

ČTK, 
d) schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační členění,  
e) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele ČTK,  
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK,  
g) dohlížet na využití účelových dotací,  
h) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Rady,  
i) schvalovat svůj vlastní rozpočet, který je součástí rozpočtu ČTK,  
j) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK a se svým stanoviskem a vlastní zprávou 

o činnosti Rady ji předkládat Poslanecké sněmovně.  
  

Článek IV 
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Členství v Radě 

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

/2/ Členství v Radě je veřejnou funkcí. Člen Rady musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se 
nechat zastoupit; to nebrání náhradnímu hlasování člena Rady podle čl. XI odst. 5 tohoto jednacího 
řádu. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu neveřejných jednání Rady, jakož i 
o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které požívají ochrany podle 
právních předpisů. Při styku s veřejností jsou vázáni usneseními Rady. Pokud s některým usnesením 
Rady nesouhlasí, mohou své důvody vysvětlit v písemném nesouhlasném stanovisku, které je 
součástí zápisu.  

/3/ Členům Rady přísluší za jejich činnost odměna.  

/4/ Členství v Radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období,  
b) odstoupením z funkce,  
c) odvoláním z funkce Poslaneckou sněmovnou,  
d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,  
e) úmrtím.  
  

Článek V 

Poskytování informací 

/1/ Rada poskytuje veřejnosti průběžné informace o svém poslání a své činnosti prostřednictvím 
samostatné WWW stránky, která je součástí WWW stránek ČTK.  

/2/ Jednou ročně předkládá Poslanecké sněmovně a jejím prostřednictvím veřejnosti výroční zprávu o 
činnosti a hospodaření ČTK a zprávu o činnosti Rady ČTK.  

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

  
HLAVA DRUHÁ 

Článek VI 

Orgány Rady 

Orgány Rady jsou předseda a místopředsedové Rady. Pro řešení dílčích odborných problémů může 
Rada vytvářet stálé nebo příležitostné komise.  

  
Článek VII 

Předseda a místopředsedové Rady 

/1/ Předseda  

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,  
b) svolává a řídí zasedání Rady,  
c) navrhuje program jednání Rady,  
d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  
e) řídí sekretariát Rady,  
f) je tiskovým mluvčím Rady.  
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/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu ve 
funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 
zastupuje předsedu následující nejstarší místopředseda. Není-li již dalšího místopředsedy, zastupuje 
předsedu za stejných podmínek nejstarší člen Rady, popřípadě následující nejstarší člen Rady. Totéž 
platí pro období, kdy funkce předsedy Rady není obsazena.  

/3/ Na základě rozhodnutí Rady může dojít k rozdělení činnosti mezi předsedu a místopředsedy a ti 
jsou pak odpovědni Radě za plnění jednotlivých činností v rozsahu svých zmocnění.  

/4/ Předseda a místopředsedové se scházejí podle potřeby v době mezi zasedáními Rady na 
pracovním jednání. Předmětem jednání je zejména příprava zasedání Rady.  

  
Článek VIII 

Volba orgánů Rady 

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

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

/3/ Hlasování se účastní i navržení kandidáti.  

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

/5/ Volen je nejprve předseda Rady. Při jeho volbě a do jeho zvolení řídí zasedání nejstarší z těch 
členů Rady, kteří nejsou na tuto funkci kandidováni. Po svém zvolení se předseda ujímá funkce a dále 
řídí zasedání Rady. V případě, že zvolen nebude, volba se opakuje.  

/6/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V 
průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li 
se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát 
písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.  

  
Článek IX 

Sekretariát Rady 

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

/2/ Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník, přijímaný na základě rozhodnutí Rady, který je 
odpovědný ze své činnosti Radě a řízen předsedou nebo místopředsedou Rady.  

/3/ Tajemník organizačně zabezpečuje zasedání Rady, obstarává a zpracovává na základě pokynu 
předsedy nebo místopředsedy podklady pro zasedání Rady a odpovídá za vedení administrativy 
Rady. Podrobný obsah a rozsah činnosti tajemníka stanoví popis práce, který je přílohou jeho 
pracovní smlouvy.  

/4/ S tajemníkem a popřípadě i s dalšími zaměstnanci sekretariátu uzavírá pracovní smlouvu ředitel 
ČTK na základě návrhu Rady. Součástí návrhu jsou i platové podmínky.  

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

Článek X 

Zasedání Rady 

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

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

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

 

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.  
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/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 České tiskové kanceláře 

č. 1/2019 

ze 131. zasedání konaného dne 8. 1. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost pana Roberta Bartoše na zprávu ČTK o firmě „Pražská plynárenská 

holding“. 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 8. ledna 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 2/2019 

ze 132. zasedání konaného dne 18. 2. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost pana Jana Sehnoutka na skutečnost, že ČTK nezveřejnila informace 

týkající se údajně nové solární technologie. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele 

ČTK Jiřího Majstra, se kterým se ztotožnila, a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK přitom důrazně odmítá, že by dostávala či plnila jakékoli politické pokyny. 

 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

JUDr. Miroslav Augustin 

předseda Rady ČT 

 

 

V Praze dne 18. února 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 3/2019 

ze 132. zasedání konaného dne 18. 2. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Ladislava Musila týkající se údajně chybného údaje ve zprávě ČTK o 

spotřebě zemního plynu domácností v roce 2018. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního 

ředitele ČTK Jiřího Majstra. Ten sdělil, že zmiňovaný údaj ve zprávě byl skutečně nesprávný. Redakce 

ČTK jej obratem opravila. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

JUDr. Miroslav Augustin 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 18. února 2019 

  



 Strana 78
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 4/2019 

ze 132. zasedání konaného dne 18. 2. 2019 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 132. zasedání zvolila s účinností od 18. 2. 2019  

 

 

předsedu:   JUDr. Miroslava Augustina 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedu: doc. Mgr. Petra Žantovského  

šesti hlasy 

 

 

 

JUDr. Miroslav Augustin 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 18. 2. 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 5/2019 

ze  133. zasedání konaného dne 25. 3. 2019 

 

 

Rada ČTK obdržela podnět stěžovatele p. Pecla, přičemž následně bylo zjištěno, že tímto podnětem 
(označeným jako „stížnost“) se Rada jakožto stížností nemůže zabývat. 

 

Hlasování: 7 – 0  – 0 

 

 

 

JUDr. Miroslav Augustin 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. března 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 6/2019 

ze 136. zasedání konaného dne 7. 6. 2019 

 

 

Rada ČTK obdržela stížnost paní Moniky Hlouškové na nečinnost ČTK, ve které si stěžuje na 

nezveřejnění tiskové zprávy poslance Volného, ve které oznámil, že podává trestní oznámení na 

Českou televizi. Rada ČTK požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. ČTK se 

dlouhodobě zabývá zpravodajstvím o hospodaření České televize (viz příloha). Rada konstatovala, že 

nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 7. června 2019 
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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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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 8/2019 

ze 138. zasedání konaného dne 28. 8. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Viléma Vrzaly, který si stěžuje, že ČTK zveřejnila zprávu, ve které 

informovala o tom, že americký prezident pochválil činnost pravicových radikálů na sociálních sítích. 

V. Vrzala považuje informaci za nepravdivou a požádal o sdělení, z jakého zdroje ČTK při zpracování 

vycházela. Rada požádala o stanovisko GŘ ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila, a konstatovala, 

že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0  – 0  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2019 

ze dne 5. 9. 2019 

 

 

Rada ČTK ukládá řediteli ČTK, aby členům Rady byl zasílán monitoring zpráv, týkajících se údajného 

zastavení stíhání premiéra ČR státním zástupcem Šarochem v cause zvané v mediálním prostoru 

jako tzv. "Čapí hnízdo", a to od pondělí 2. září 2019 ráno až do odvolání.  

 

 

Hlasování: 5 – 0  – 0 (formou náhradního hlasování) 

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 5. září 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2019 

ze 139. zasedání konaného dne 18. 9. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Erika Válka, který si stěžuje na zprávu, která byla zveřejněna na 

webu Frekvence 1 a ČTK tedy nedopovídá za obsah tohoto zpravodajského webu. Rada požádala o 

stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila, a konstatovala,  

že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 4 – 0  – 0  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 18. září 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 11/2019 

ze 139. zasedání konaného dne 18. 9. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Jiřího Valenty, který si stěžuje, že ČTK nesprávně uvedla měnu, 

v níž Andrej Babiš přijal dotaci na projekt Čapí hnízdo. Rada požádala o stanovisko generálního 

ředitele ČTK J. Majstra, který uvedl, že skutečně došlo k chybě, kterou redakce ČTK rychle opravila. 

Rada ČTK se stanoviskem J. Majstra ztotožnila, a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 4 – 0  – 0  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 18. září 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 12/2019 

ze 140. zasedání konaného dne 21. 10. 2019 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že na příštím zasedání Rady ČTK dne 25. listopadu 2019 proběhne volba 

předsednictva Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0  – 0  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 21. října 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 13/2019 

ze 141. zasedání konaného dne 25. 11. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala připomínku JUDr. Váchy, který označil za dezinformaci zprávu ČTK o tom, že 

politik Sergej Aksjonov byl dosazen do čela anektovaného Krymu Rusy. Rada ČTK požádala  

o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, který uvedl, že S. Aksjonov byl skutečně jmenován 

ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Toto tvrzení doložil několika zdroji. Rada ČTK se se 

stanoviskem J. Majstra ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0  – 0  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. listopadu 2019 

  



 Strana 88
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 14/2019 

ze 141. zasedání konaného dne 25. 11. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Jiřího Sadílka na zprávu deníku Právo o umístění bývalého 

romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Zpráva Práva se opírá o zprávu ČTK. Rada ČTK 

požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, který uvedl, že se nejedná  

o názor nebo závěry ČTK, ale o informaci o tom, k jakým závěrům dospěli odborníci z katedry 

archeologie Západočeské univerzity v Plzni, který je jako zdroj informací ve zprávě řádně označen. 

Rada ČTK se se stanoviskem J. Majstra ztotožnila, a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona 

o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0  – 0 

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. listopadu 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 15/2019 

ze 141. zasedání konaného dne 25. 11. 2019 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Františka Sadílka, který si stěžuje na titulek zprávy ČTK, jenž zcela 

nekoresponduje s jejím obsahem. 

Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který  po přezkoumání stížnosti 

dal stěžovateli za pravdu. ČTK na základě tohoto podnětu titulek článku opravila. Rada ČTK se se 

stanoviskem J. Majstra ztotožnila, a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. listopadu 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 16/2019 

ze 141. zasedání konaného dne 25. 11. 2019 

 

 

Rada ČTK schválila návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2020.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. listopadu 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 17/2019 

ze 141. zasedání konaného dne 25. 11. 2019 

 

 

Rada ČTK vzala na vědomí Stanovisko generálního ředitele ČTK JUDr. Jiřího Majstra  

k návrhu člena Rady týkajícího se zveřejňování tiskových sdělení stran zastoupených v Parlamentu 

ČR a Evropském parlamentu prostřednictvím bezplatnéí služby agentury. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

 

 

PhDr. Jaroslava Wenigerová 

místopředsedkyně Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. listopadu 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 18/2019 

ze 142. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 142. zasedání zvolila s účinností od 16. 12. 2019  

 

 

předsedu:   Bc. Davida Soukupa 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni: Mgr. Michaelu Marksovou  

pěti hlasy 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 19/2019 

ze 142. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 

 

 

Rada projednala stížnost paní Radky Ingrové na to, že ČTK informovala o otevření nákupního centra 

Stromovka Praha 7. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho 

stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2019 

  



 Strana 94
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 20/2019 

ze 142. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 

 

 

Rada projednala stížnost p. Nezvala k článku týkajícího se hodnocení prezidentů, který byl zveřejněn 

na internetovém portálu seznam.cz dne 22. 11. 2019. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. S jeho stanoviskem se ztotožnila 

a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 21/2019 

ze 142. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 

 

 

Rada projednala stížnost pana Pavla Novotného na zprávu ČTK, ve které se údajně tvrdí, že ČTK 

uvádí jako místo dražby cylindru A. Hitlera Mnichov, ačkoli se dražba konala v obci „Grasbrunn“. Rada 

požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 

konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 22/2019 

ze 142. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 

 

 

Rada projednala žádost MUDr. A. Tomkové o vysvětlení standardních redakčních postupů v ČTK kvůli 

nezveřejnění tiskové zprávy o konání Vlasteneckého setkání v Příčovech. Rada požádala o vyjádření 

generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo 

k porušení zákona o ČTK. 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 16. 12. 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 23/2019 

ze 142. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 

 

 

Rada ČTK schválila Rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020.  

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

(jeden hlas formou per rollam) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 16. prosince 2019 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 40/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 148. zasedání schválila Výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření ČTK za rok 2019 včetně závěrečného účtu a Návrh na rozdělení zisku roku 2019. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. června 2020 


