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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 
v roce 2020 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2020 bez požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné 
zdroje, s kladnými rozhodujícími ukazateli a při zachování kvality zpravodajství. 

To se podařilo i v roce, kdy prakticky vše ovlivnila pandemie, která kladla nebývalé nároky na každého 
jednotlivého pracovníka ČTK, na řízení agentury tak, aby zajistila bezpečné prostředí 
pro zaměstnance, ale také potřebný ekonomický výkon, na vedení redakce, aby plně pokrylo potřeby 
zpravodajství v bezprecedentní situaci. 

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

Zpravodajství ČTK v roce 2020 dominovala pandemie, a to ve všech sférách – domácím, 
ekonomickém, zahraničním, sportovním, obrazovém i audiu. 

Pandemie měla dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí - ať už to byly 
podzimní krajské a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v organizaci práce a v interní komunikaci  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

Pandemie výrazně snížila počet zahraniční cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu.  

Redakce zpravodajství se nadále podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci 
projektu univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetí rok. Vedle 
testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil na možnosti ověřování 
(factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a možnosti automatické 
sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během voleb přímo z dat ČSÚ.  

Součástí nové verze Multimediálního redakčního systému je i nástroj na bázi umělé inteligence, který 
má pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským 
textům. ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou, a to i přes celou řadu protipandemických opatření a omezení 
obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně přístupné databázi fotobanky tak přibylo 
po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií zdigitalizovaných v rámci tohoto společného 
projektu. Součástí projektu je také odborná péče o negativy a jejich obálky experty Národní knihovny. 
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Dalším rokem pokračovalo také vytěžování textových informací do databázové podoby v rámci 
rozsáhlého a dlouhodobého projektu digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými 
textovými informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. 

ČTK v roce 2020 uspořádala putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii 

Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků 
o potřebách klientů, ale také na pomoc s dopady pandemie. Ta podstatně ovlivnila i činnost 
Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním 
dohodám před vypuknutím epidemie a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Náhlý přechod na home office se týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie zřídil OÚ největším 
odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 2019. Servis 
využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce. 

Pokračoval rozvoj nových formátů, rozšiřování dosahu sdělení, rozvoj služeb Protext Video a Protext 
Speciál. 

Nadále vedení agentury spatřuje obchodní ohrožení ve zneužívání agenturního 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. Pro agenturu 
je důležité, jak 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. 

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 i 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. 

V roce 2020 ČTK zahájila společně se zahraničními partnery Associated Press a PicRights tracking 
nelegálně použitých fotografií v doméně *.cz. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, i v roce 2020 dosáhla ČTK zisku, i když nižšího než v letech 
předchozích. S dopady pandemie se agentura dokázala vyrovnat a zisk byl o řád nad rozpočtem, 
konkrétně 1,7 mil Kč.  

Klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, jejichž zisk dosáhl výše 8,5 mil Kč. Navzdory 
pandemii a výpadkům v příjmech z toho plynoucích pokračoval – i když velmi mírně – trend zvyšování 
tržeb za zpravodajství. 
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Přehledná tabulka ukazuje vývoj klíčových ukazatelů: 

 

Výsledky roku 2020 nejsou podpořeny žádným z ekonomických programů státu zaměřených 
na zmírnění ekonomických důsledků protipandemickcýh opatření.  

Generální ředitel ČTK předložil některé návrhy možné pomoci státu médiím. Realizovány nebyly. 

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 vytváření názorů.  

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 krátké 
přestávce vyvolané hospodářskou krizí z roku 2008. 

  

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Hlavní události ve zpravodajství a nové trendy 

Většinu roku 2020 ovlivnila v obsahu i organizaci zpravodajství ČTK pandemie covid-19, která měla 
dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí – ať už to byly podzimní krajské 
a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v komunikaci, ať už na bázi redakčních porad, zejména ale pak v případě 
rychlého operativního řízení.  Společná práce na zpravodajských sálech byla obnovena pouze 
v letních měsících, i když i tehdy jen částečně a s veškerou opatrností. Vedení zpravodajství se 
snažilo maximálně zabránit přenosu nemoci mezi zaměstnanci, aby nebyl ochromen denní provoz a 
produkce zpravodajství, což se díky včasným opatřením podařilo.  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

S klíčovým slovem “koronavirus” vyšlo v roce 2020 bezmála 49.000 zpráv, více než 16.000 headlinů a 
bezmála 1000 profilových materiálů, což je zhruba třetina všech textových zpravodajských materiálů 
roku 2020. Téma covid-19 převažovalo i v obrazovém zpravodajství, výrazně se zvýšil počet 
videostreamů – živých přenosů ČTK.  

Textové zpravodajství ČTK mělo z hlediska formátů vyšší dynamiku než v předchozích letech, o čemž 
svědčí rekordní počet headlinů (krátkých rychlých zpráv o 150 znacích). 

Pandemie výrazně snížila počet zahraničních cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii ČTK vůbec poprvé 
pokrývala americké prezidentské volby bez přítomnosti svého zpravodaje v USA, což ale kvalitu 
zpravodajství o této události nesnížilo.  

Redakce zpravodajství se opět podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci projektu 
univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetím rokem jako tzv. interní 
aplikant. Vedle testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil 
na možnosti ověřování (factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a 
možnosti automatické sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během krajských a senátních voleb.  

Vedoucí redakcí a šéfeditoři rovněž spolupracovali na dokončení vývoje a testování nové verze 
Multimediálního redakčního systému. Jeho součástí je i nástroj na bázi umělé inteligence, který má 
pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským textům. 
ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

Na jaře 2020 se výběr zajímavostí ze zpravodajství ČTK začal veřejnosti nově prezentovat  formou 
podcastů, které vycházejí pravidelně jednou týdně a příležitostně i ve formě rozhovoru. Tento formát, 
jehož popularita u konzumentů zpravodajství a publicistiky obecně roste, bude ČTK rozvíjet i nadále. 
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Centrální redakce 

Centrální redakce v roce 2020 vydala na 35.000 zpráv a bezmála 14.000 headlinů, což je výrazně 
více než v roce předchozím (28.000 zpráv a přes 8500 headlinů). Jde o důsledek dramatického vývoje 
kolem koronavirové pandemie. Překotný vývoj, doposud obvyklý u časově ohraničených událostí typu 
záplavy, odstartoval v polovině února a trval - s mírným zvolněním v průběhu léta - v podstatě po celý 
rok. 

Mimořádný nárůst počtu vydaných materiálů zaznamenalo zpravodajství z oblasti zdravotnictví a 
celkově referování o politických rozhodnutích týkajících se pandemie. Podstatně vzrostlo zpravodajství 
z řady postižených oborů, především z terciárního sektoru, tedy turistiky, gastronomie a 
volnočasových služeb. Významně se zvýšil počet zpráv ze školství, o které byl mezi odběrateli a 
u veřejnosti obrovský zájem. Velkou publicitu měly každodenní materiály z koronavirových statistik 
ministerstva zdravotnictví i zprávy o podpůrných programech pro postižené skupiny zaměstnanců, 
podnikatelů a firem. 

Mezi další významná témata patřilo zpravodajství související s cestou předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila na Tchaj-wan či pokrývání návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Praze. 
Z ekonomických témat se redakce důkladně věnovala okolnostem připravovaného rozšíření jaderných 
bloků v Česku, vývoji schodku státního rozpočtu a daňovým změnám včetně zrušení superhrubé 
mzdy.  

ČTK patří mezi vybraná média, která mají přístup na tiskové konference, kde je z důvodů pandemie 
počet přítomných novinářů omezený. Zejména v počátcích pandemie, než instituce zavedly formát on-
line tiskových konferencí, nabízela ČTK i možnost že její redaktoři v rámci tzv. poolu položí otázky i 
za média, která přístup neměla. 

Regionální redakce 

Regionální redakce ČTK vydala v roce 2020 bezmála 38.000 zpráv a 7118 headlinů, z toho asi 
čtvrtina se týkala ekonomického zpravodajství. I u sítě krajských zpravodajů ČTK jde o výrazný 
kvantitativní nárůst (v roce 2019 vydala 31.500 zpráv).  

V případě covidového zpravodajství přinášela ČTK podrobný zpravodajský servis o výskytu nemoci, 
opatřeních a jejich dopadech na krajské a mnohdy i okresní úrovni několikrát denně. Tento rok byl 
přitom zároveň i ve znamení krajských a senátních voleb, k nimž regionální redakce vydala na 1400 
zpráv a 450 headlinů. Zejména v červnu a na podzim také krajští reportéři a fotoreportéři podrobně 
mapovali potíže způsobené velkou vodou, s klíčovým slovem “záplavy” vyšlo v regionálním servisu 
570 zpráv a 140 headlinů. 

Mimořádně náročný rok má za sebou ostravská redakce ČTK, která nad rámec výše zmíněného 
referovala mimo jiné o dvou tragických požárech v Bohumíně a Havířově, přičemž žhářský útok 
v bohumínském panelovém domě s 11 oběťmi se zařadil mezi nejhorší v novodobé české historii. 
Ostravská redakce byla navíc výrazně více než ostatní vytížená i během léta kvůli rozsáhlému 
lokálnímu ohnisku covid-19 v dolech na Karvinsku. 

Zahraniční redakce 

Zahraniční redakce vydala v roce 2020 na 33.500 zpráv a bezmála 9900 headlinů, z toho zhruba 
pětinu tvořilo zahraniční ekonomické zpravodajství. I tady velmi výrazně dominovalo téma covid-19.  

Další zásadní událostí byly americké prezidentské volby, předcházející primárky i dramatický vývoj 
po volbách, k nimž zahraniční redakce vydala na 1100 zpráv a 300 headlinů. Odchodu Británie 
z Evropské unie, zejména pak vyjednávání budoucího uspořádání jejich vztahů, které se protáhlo až 
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do samého konce roku, věnovala ČTK na 400 zpráv a 130 headlinů. Důležitou zpravodajskou událostí 
pro zahraniční redakci byly i volby na Slovensku, které znamenaly výměnu politické garnitury. 

Sportovní redakce 

Tradiční svět profesionálního sportu se v důsledku pandemie v roce 2020 na řadu týdnů a mnohdy 
měsíců prakticky zastavil. Vzhledem ke zrušení či omezení sportovních akcí na národní i mezinárodní 
úrovni tak ve sportovním servisu vyšlo za rok na 38.000 zpráv a 5000 headlinů, zatímco o rok dříve to 
bylo 47.000 zpráv a 5700 headlinů.  

Letní olympijské hry, které se měly konat v Tokiu, byly o rok odloženy, stejně tak se rozhodli 
organizátoři zrušit či odložit další velké očekávané akce – například MS v hokeji či ME ve fotbale. 
Vedle zachycení průběhů soutěží se tak ČTK výrazně zaměřila na dopady pandemie na jednotlivá 
sportovní odvětví, kluby i jednotlivce. 

Personální změny: 

Na konci roku ukončil svou profesní kariéru vedoucí redakce Ladislav Josef, který sportovní 
zpravodajství ČTK řídil od roku 1997. Ve vedení redakce jej od 1. ledna 2021 vystřídal jeho dosavadní 
zástupce, editor Radomír Novák.  

Dokumentační redakce 

Dokumentační redakce připravila v roce 2020 celkem 4513 materiálů poskytujících souvislosti, vztahy 
či chronologie, společně označované jako Profily, což je o zhruba 300 více než v roce předchozím. 
Zhruba čtvrtina z nich se přímo týkala pandemie covid-19, k níž navíc dokumentační redakce denně 
připravuje přehledy hlavních událostí dne.  

Nemediálním klientům ČTK je pak určen nový celodenní zpravodajský přehled ČTK 24 Business 
Report, který připravuje rovněž dokumentační redakce a ČTK jej začala tvořit a nabízet v březnu 2020. 

Do dokumentační databáze ProFakta, která byla v Infobance ČTK spuštěna v dubnu 2018, přibylo 
za rok přes 4000 nových záznamů, čili nyní je v ní přes 80.300 dokumentačních materiálů, z toho přes 
27.300 multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 osobností, 
asi 2400 firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a přes 5000 tzv. milníků (typu Nažidla, 
Černobyl, Nagano apod).  Databáze ProFakta je denně doplňovaná o další multimediální materiály. 

Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí, ve které každý 
rok přibude nejméně 1000 nových záznamů (nyní je v této databázi téměř 55.000 záznamů), i v tvorbě 
ceněné komparativní databáze Neštěstí. 

Fotozpravodajství 

Na celkovém počtu vydaných fotografií se v roce 2020 podepsala protiepidemická opatření, která mj. 
znamenala výrazné snížení počtu zpravodajských akcí a rovněž komplikace pro práci fotoreportérů 
v terénu a na akcích. Zatímco v roce 2019 vydala ČTK ve fotozpravodajství 169.736 fotek, v roce 
2020 to bylo 145.165. Snímků z ČR (79.191) bylo o 11.000 méně než v roce předchozím. Úbytek 
klasických fotoreportáží se podařilo částečně nahradit reportážemi o životě během pandemie.  

S klíčovým slovem koronavirus vyšlo ve fotozpravodajství 36.268 fotografií (z toho z ČR 17.426). 
K dalším velkým zpravodajským akcím patřily volby na Slovensku, kam ČTK vyslala dva fotoreportéry, 
krajské a senátní volby (1157 snímků), říjnový tenisový turnaj žen v Ostravě a listopadové ME judu 
v Praze, během něhož fotoreportér ČTK strávil poprvé na domácí půdě několik dní ve zcela 
uzavřeném prostředí, tzv. bublině.  
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ČTK zajišťovala fotozpravodajství z akcí, na které byl přístup médií výrazně omezen. Šlo zejména 
o vládní jednání či zápasy závěru první a druhé fotbalové ligy 2019/20, kam měl přístup pouze 
fotoreportér národní tiskové agentury. Z tohoto důvodu ČTK snímky z těchto zápasů poskytovala 
všem médiím v rámci tzv. poolu. Kromě všech zápasů první ligy ČTK rovněž pokrývala větší počet 
zápasů ligy druhé, kam měla rovněž přednostní přístup.  

Ocenění 

Dlouholetý redaktor sportovní redakce Radek Smekal na konci roku 2020 jako první český sportovní 
novinář v historii obdržel cenu Mezinárodní lyžařské federace FIS Journalist Award. Federace uděluje 
toto ocenění každoročně novináři, který svou prací pomohl rozvoji lyžařských sportů. Smekal píše 
o lyžování, snowboardingu a dalších zimních sportech už přes 20 let. Pomáhal zajišťovat 
zpravodajství ze čtyř zimních olympiád.  

Fotoreportér Roman Vondrouš se stal absolutním vítězem soutěže Czech Press Photo (CPP) za rok 
2020 a zároveň zvítězil v kategorii Aktualita. Vondrouš zvítězil v kategorii fotografické portfolio také 
v celosvětové soutěži Mezinárodní asociace sportovních novinářů se sérií snímků z dostihového 
prostředí.  

Organizátoři soutěže Czech Press Photo také čtyři snímky z produkce ČTK vybrali v průběhu roku 
jako Foto měsíce CPP. Šlo o fotografie olomouckého fotoreportéra Luďka Peřiny, brněnského 
fotoreportéra Václava Šálka a dva snímky Romana Vondrouše.  

Reportáže Romana Vondrouše a Ondřeje Demla byly zařazeny do výstavy Czech Photo Centra 
nazvané 9x9, na které představilo devět českých fotografů se snímky na téma koronavirové 
pandemie.  

Audio 

V audioservisu, ve kterém ČTK nabízí sestříhané záznamy zásadních výroků ze zpravodajských akcí 
a vlastních rozhovorů, v roce 2020 přinesla klientům 7938 zvukových záznamů. O rok dříve jich bylo 
8815. Důvodem poklesu jsou opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru – ubylo zpravodajských akcí, 
zároveň se výrazně zhoršil přístup k respondentům.  

Naprostá většina audií loni vznikla pro domácí servis, když jich bylo 5055, dalších 1515 se týkalo 
ekonomických témat. Ze zahraničí redaktoři ČTK poslali 172 zvuků. Sportovní tematiku mělo 1196 
zvukových příspěvků. Právě ve sportu se výrazně projevilo rušení sportovních akcí nebo přerušení 
soutěží – o rok dříve bylo sportovních audií 1940.  

Novinkou zvukové produkce ČTK byl loni zpravodajský podcast Četkast. Vychází každý týden v pátek 
na platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a Lecton. Přináší výběr zajímavostí 
ze servisu ČTK. Během studentských workshopů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti vznikla 
speciální vydání tohoto podcastu, na jejichž vzniku se podíleli studenti.  

Zvukový servis ČTK 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  

Videoservis ČTK byl v roce 2020 ve znamení živých přenosů (videostreamů). Zájem o ně byl 
důsledkem opatření proti šíření koronaviru, která mimo jiné omezila fyzickou přítomnost novinářů 
na tiskových konferencích a zvýšila zájem o komunikaci na dálku.  
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ČTK jako agentura přenášela prakticky všechny tiskové konference vlády, stejně tak jako zásadní 
sdělení ministerstev či krizového štábu, případně z nich přebírala signál. 

Počet videostreamů v roce 2020 prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich včetně komerčních přenosů 
v rámci služby Protext Video bylo 260, v roce 2020 už 447. Nejsledovanější byly tiskové konference 
k problematice koronaviru. Z první desítky nejsledovanějších přenosů jich bylo osm, dalšími dvěma 
byly protest fotbalových fanoušků proti opatřením na Staroměstském náměstí z 18. října 2020 a 
virtuální tisková konference ke startu televizního kanálu CNN Prima News.  

V loňském roce ČTK ustoupila od přebírání zahraničních videoreportáží ze servisu agentury AFP, 
který skončil kvůli nezájmu klientů o tuto produkci. Nadále tak videoservis ČTK tvoří hlavně příspěvky 
vlastní. Loni jich bylo zhruba stejně jako v roce 2019, tedy kolem tisíce.  

Mezi odběratele videoservisu ČTK patří především české a slovenské zpravodajské weby a tomu 
odpovídá také tematická nabídka reportáží. Kromě hlavních událostí jde obvykle o významné věci 
z politiky, všechno to, co se dotýká přímo života lidí, dále různá neštěstí, katastrofy, ale také 
zajímavosti a lifestyle.  

ČTK Live 

Služba ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií, videí, audií a 
mnoha odkazů na relevantní sociální média) v roce 2020 v podstatě vypadla z agenturní nabídky. 
Důvodem byl pokles zájmu klientů o službu – před textovými přenosy dávají přednost videu. ČTK je 
přesto připravena v případě zájmu v budoucnu službu obnovit, například v případě velkých 
zpravodajských událostí typu parlamentních voleb.  

ČTK Online 

Epidemie nového typu koronaviru způsobila dramatický nárůst zájmu veřejnosti o zpravodajství. 
Odrazilo se to i v návštěvnosti webového portálu České noviny.cz, na kterém ČTK publikuje část své 
produkce. V březnu, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, návštěvnost Českých 
novin.cz vzrostla prakticky ve všech sledovaných metrikách ať už ve srovnání s předchozím měsícem 
nebo stejným obdobím předchozího roku. Počet uživatelů i počet zobrazených stránek se meziročně 
zvýšil o 300 procent a počet návštěv dokonce o 450 procent. Zvýšený zájem o zpravodajství - sice už 
ne v takovém rozsahu - byl patrný po celý rok - viz graf níže, který srovnává počty uživatelů Českých 
novin.cz v roce 2020 (modrá křivka) a 2019 (oranžová křivka). 

 

  

Významně posílila pozice Českých novin.cz na českém internetu a zpravodajský portál ČTK - řečeno 
sportovní terminologií - “postoupil do vyšší ligy”. Podle údajů Netmonitoru, které pravidelně zveřejňuje 
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a které srovnávají návštěvnost stránek českého internetu, 
například v říjnu 2017 figurovaly České noviny.cz na 142. místě, o rok později na 110. místě, v roce 
2019 jim patřilo 82. místo a v roce 2020 byly už na 36. místě žebříčku návštěvnosti všech webových 
stránek v ČR podle počtu uživatelů. Za tři roky tedy postoupily o více než 100 pozic. 
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Zvýšená návštěvnost Českých novin.cz si vyžádala posílení infrastruktury, přinesla ale také vyšší 
příjmy z reklamy. Zatímco v roce 2019 činily příjmy z reklamy publikované na Českých novinách.cz 2,5 
milionu korun, v tomto roce to bylo o 1,5 milionu korun více. 

Epidemie koronaviru však způsobila i to, že se nekonaly plánované velké sportovní události, tedy letní 
olympiáda, hokejové mistrovství světa a mistrovství Evropy ve fotbale. K těmto sportovním akcím už 
tradičně ČTK Online připravuje takzvané widgety – grafické aplikace určené zejména internetovým 
vydavatelům, které čtenářům nabízí atraktivní formou vše podstatné na jednom místě - od vizitek 
sportovců, představení sportovišť, statistik až po výsledky či on-line přenosy. 

Ve spolupráci s německou agenturou DPA nicméně ČTK nabídla widget k americkým prezidentským 
volbám, který se podařilo prodat sedmi klientům v ČR.  

ČTK Online pokračuje v dodávce zpravodajství pro vozy BMW. Zpravodajství ČTK se objevuje 
na centrálním displeji vozů. Stejnou službu mohou využívat také majitelé nových vozů Škoda.  

Pokračovala také spolupráce s německou meteorologickou společností WetterOnline, do jejíž aplikace 
Počasí & Radar dodává ČTK zpravodajství o počasí včetně fotografií či předpovědních map. 
Společnost WetterOnline je největším poskytovatelem meteorologických služeb v Německu a 
prostřednictvím aplikací i v dalších 30 zemích světa a její aplikace Počasí & Radar se mezi českými 
uživateli těší mimořádné oblibě. V loňském roce byla nejstahovanější aplikací na iOS na českém App 
Storu. 
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Statistika zpravodajských materiálů ČTK v meziročním srovnání  

2019 - 2020 

    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 

celkem 153 162 12 250 190 344 3 652 25 230 28 882 

 

    2020 Headliny 2020 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 53 481 5 220 58 701 2 164 13 452 15 616 
zahraniční 27 455 1 153 28 608 947 5 420 6 367 

ekonomické 27 226 2 693 29 919 1 147 7 822 8 969 
sportovní 37 886 2 715 40 601 781 4 243 5 024 
anglické 15 134 1 563 16 697 966 2 427 3 393 
profily - - 4 513 0 0 0 

dokumenty - - 60 0 0 0 
grafy - - 1 159 0 0 0 
video - - 1 284 0 0 0 
audio - - 7 938 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 124 0 0 0 

celkem 161 182 13 344 198 604 6 005 33 364 39 369 
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FOTOBANKA ČTK 

Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. Pohybuje se 
hlavně 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 a mnoha zastupovaných autorů. 

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.  

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovým nástupem pandemie koronaviru a s tím souvisel v prvním 
pololetí i pokles poptávky po fotografiích a komerčních službách. Ve druhé polovině roku poptávka 
opět vzrostla. 

Pokračování digitalizace 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou na základě memoranda podepsaného v roce 2019, a to i přes celou 
řadu protipandemických opatření a omezení obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně 
přístupné databázi fotobanky tak přibylo po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií 
zdigitalizovaných v rámci tohoto společného projektu. 

Další rok 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. V roce 2020 se 
podařilo vytěžit do databázového *.xml formátu dalších cca 60 popisových knih. Tento projekt začal 
koncem roku 2015. 

Databázi textových informací z popisových knih agentura začala obratem využívat při doplňování 
informací k fotografiím dodaným do ČTK po jejich digitalizaci v Národní knihovně. 

ČTK se digitalizací archivních fotografií zabývá 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. 

V letech 2009 až 2012 ČTK provedla hlavní část odborné probírky archivního fondu. Na projektu 
pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze svého zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace 
do tohoto projektu investovala 8,3 miliónu korun. Od roku 2012 pokračovala digitalizace archivních 
fondů především ze 70. a 80. let 20. století, která byla dosud v digitálním  archivu zastoupena spíše 
namátkově. 

V roce 2020 fotobanka zahájila společně se svým exkluzivním zahraničním partnerem Associated 
Press a společností PicRights tracking nelegálně použitých fotografií na doméně *.cz. 

Agentura rovněž nadále digitalizuje vlastními silami archivní předlohy na základě aktuálních 
požadavků klientů. 
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Výstavy 

ČTK připravila a produkčně zajistila putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii. Výstava byla k vidění v rámci Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti a následně putovala přes Olomouc a Brno do Prahy na pěší zónu Na Příkopě. 
Odtud na jaře roku 2021 pokračovala na korzo před galerií Czech Photo Centre do pražských Nových 
Butovic, následně do Opavy a až do prázdnin je již potřetí k vidění opět v Praze, tentokrát na území 
čtvrté městské části. 

Výstava navázala na předchozí podobné akce z let 2018 a 2019, které jsou popsány v příslušných 
výročních zprávách. Již v roce 2020 začala agentura plánovat a připravovat výstavu pro rok 2021. 
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OBCHODNÍ ÚSEK 

Koronavirová pandemie podstatně ovlivnila činnost Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní 
výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním dohodám z konce roku 2019 a začátku roku 2020, 
tedy před vypuknutím epidemie, a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Ve srovnání s rokem 2019 vzrostly celkové výnosy OÚ o 1,97 % a proti rozpočtu o 2,02 %. K roku 
2018 vzrostly výnosy o 3,37 %. 

Přímé ztráty způsobené pandemií činily 1,11 % z původně očekávaných příjmů OÚ. Tyto ztráty 
pramení z vypovězených obchodních smluv, z vynucených slev a z nenaplněných rozpočtovaných 
příjmů za produkty, které se z důvodu neuskutečněných zpravodajských událostí nerealizovaly 
(především šlo o widgety ze světových sportovních událostí).  

Zejména v důsledku ztrát z pandemie nepokryly výsledky OÚ roční míru inflace, která za rok 2020 
činila výrazných 3,2 %.  

Provoz OÚ byl od prvních březnových týdnů s výjimkou letních měsíců po celý rok silně poznamenán 
pandemií. V podstatě ze dne na den přešel celý úsek na práci z domova, což si vyžádalo velké úsilí 
organizační, úpravu administrativních postupů a také vybavení zaměstnanců potřebnou technikou. 
Díky odpovědnosti a flexibilitě pracovníků OÚ a ÚIT nemělo převedení režimu do on-line prostoru 
výraznější vliv na činnost OÚ ve vztahu k zákazníkům ani k ostatním úsekům ČTK. 

Náhlý přechod na home office se ovšem týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie v ČR zřídil 
OÚ odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

Na zvýšenou poptávku po informacích reagoval OÚ ve spolupráci s ÚIT hned v prvních dnech po 
vyhlášení vládních protiepidemických opatření sestavením speciálního koronavirového servisu. Tato 
služba v podobě výběru relevantních zpráv v Infobance ČTK byla určena veřejnosti, firmám a státním 
institucím, a to za cenu pouze na úrovni režijních nákladů. Také ohlas na tuto speciální nabídku byl 
velmi pozitivní.  

S pomocí tiskových odborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR připravily OÚ a ÚIT 
individuální přístupy do Infobanky ČTK pro všechny poslance a senátory, a to i přes mobilní telefony. 
Řada z nich ocenila, že díky tomu měli průběžné aktuální informace k dispozici i při své práci.  

Hospodářské důsledky pandemie v mediálním odvětví, zejména pokles prodaného nákladu deníků a 
časopisů a podstatné omezení inzerce způsobily problémy značnému počtu klientů ČTK, především 
vydavatelům a firmám poskytujícím služby v oboru média, komunikace a PR. Zvýšená návštěvnost a 
reklamní výnosnost on-linových titulů tyto ztráty nevykryla. Na tuto situaci reagovala část klientů 
(méně než desetina) výpovědí smlouvy, a to i přes nabídky ze strany OÚ na jiné řešení problému. 
Několika zákazníkům poskytla ČTK v zájmu zachování obchodního partnerství na omezenou dobu 
slevu. 

I přesto koronavirová krize jasně prokázala, že zpravodajství ČTK je pro naprostou většinu jejích 
zákazníků, a to především z mediálního odvětví a z firemní a státní sféry, nepostradatelné. Důkazem 
byla často komplikovaná obchodní jednání, při nichž někteří s odkazem na ekonomickou situaci 
uvažovali o ukončení nebo podstatném omezení smluvního vztahu, ale právě kvalita a rozsah servisu 
je přesvědčily o jeho zachování, a to v zásadě za dosavadních podmínek.  
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Vypovídají o tom i smlouvy s novými klienty, které do jisté míry nahrazují ztráty z výpovědí a 
vynucených slev, stejně jako prodloužení smluv s rozhodujícími zákazníky či jejich převedení 
z termínovaného do trvalého režimu. 

Nabídkové a informační akce mohl vést OÚ vzhledem k protiepidemickým omezením téměř výhradně 
distanční formou. Zamýšlené osobní prezentace a setkání byly odložené na dobu, až to bude možné. 
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AKADEMIE ČTK 

Výnosy za rok 2020 dosáhly částky 828 100 Kč bez DPH, což je o 8 % méně, než byl plán. 
Na výsledku se výrazně podepsala opatření přijatá kvůli koronaviru. Zatímco před propuknutím 
epidemie se měsíční výnosy pohybovaly kolem 100 000 Kč bez DPH, po zrušení prezenční výuky to 
byly jen desítky tisíc korun. Nejvíc tradičně vydělával kurz Člověk před mikrofonem a kamerou. 

V březnu 2020 přešla Akademie zcela na on-line výuku. Do konce května, kdy se na čas vrátila 
k prezenční výuce, zorganizovala deset webinářů. Od června nabízela kurzy v on-line i off-line formě.   

Kvůli koronaviru bylo nutné od podzimu opět zcela přejít na distanční výuku. Musela se odložit řada 
kurzů, které jinak než prezenčně uskutečnit nejdou (Člověk před mikrofonem a kamerou, Základy 
fotožurnalistiky, Jak natočit a publikovat video).  

Koncem roku 2020 zařadila Akademie ČTK do své nabídky on-line workshop pro žáky základních a 
středních škol. Na dvouhodinovém semináři se žáci dozvědí, jak funguje tisková agentura, jak v ní 
vznikají zprávy, proč jsou důležité zdroje nebo jak rozeznat objektivní zprávy od názorů, polopravd a 
výmyslů. O kurz byl velice dobrý zájem. 

Akademie ČTK získala 17. 12. 2020 akreditaci MŠMT na mediální seminář pro učitele Jak vzniká 
zpráva. O seminář byl velký zájem, účastnili se jej učitelé středních a základních škol z různých částí 
republiky. Po přechodu na distanční výuku na něj navázal kurz pro žáky základních a středních škol 
o mediální gramotnosti s důrazem na roli veřejnoprávních médií. Také tento kurz se setkal u učitelů i 
žáků s velmi pozitivním ohlasem. 
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PROTEXT 

Na nemediální klienty, tedy na firmy, instituce, svazy a asociace je zaměřena Služba Protext (PR 
Original Text). Byla v ČTK založena už v roce 1999 a původně byla určena jen pro distribuci tiskových 
sdělení. Soukromé i veřejné subjekty, ale i jednotlivci mohou za úplatu využít distribuční kanály ČTK 
pro rozšíření vlastního tiskového sdělení. A to jak ve formátu B2B do redakcí médií, tak B2C přímo 
ke koncovému čtenáři. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční sdělení 
zadavatele“. Služba je dostupná 7 dní v týdnu. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
K distribuci tiskových sdělení se postupně přidávají další komunikační služby pro odbornou i širokou 
veřejnost, roste počet zákazníků, zásah i obrat střediska. 

V roce 2020 Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 
2019. Servis využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce.  

Významně se uplatňuje také rozšíření služeb Protextu na tzv. barterové weby. ČTK tímto využívá 
svých dlouhodobých smluv s vydavateli médií a publikuje na smluvních webech tiskové zprávy třetích 
stran. Jako novinku uplatnil Protext v minulém roce také prostor na rozhlasových vlnách. 
Přepracovanou a upravenou tiskovou zprávu je tak schopen vysílat v rádiích skupin MMS, Active 
Group a Londa. 

Pokračoval rozvoj služeb Protext Video a Protext Speciál, které byly spuštěny v roce 2018. 

Protext Video zajišťuje videopřenos z jakékoli akce, například z tiskové konference, veřejné debaty, 
prezentace nového výrobku, a jeho distribuci do redakcí médií. Garantováno je také vysílání 
na zpravodajském webu Českénoviny.cz a na sociálních sítích ČTK. Za příplatek dokáže Protext 
Video garantovat vysílání na klientských zpravodajských webech (iDNES.cz, Novinky,cz, Info.cz, 
Echo24.cz, Týden.cz a i60.cz), se kterými se dělí o provizi. I přes ekonomickou krizi spojenou 
s pandemií si komerční videopřenosy vedly velice dobře. V roce 2018, kdy služba Protext Video 
začala, se uskutečnilo 41 přenosů, v roce 2019 už to bylo 80 přenosů a v roce 2020 dokonce 196 
přenosů, tj. o 145 % více než v roce předchozím. 

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. Speciální přílohy jsou obvykle navázány na eventy, tj. konference, veletrhy, výroční 
shromáždění. Kvůli pandemii a rušení akcí byla tato forma v roce 2020 podstatně omezena, přesto 
příjmy z této služby díky přizpůsobení se potřebám klientů klesly jen o 5 %. 

Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky 
spolupráci se světovými tiskovými agenturami. V rámci této služby zajišťuje i překlady do cizích 
jazyků. Agenturám BusinessWire (USA), APA–OTS (Rakousko), PRNewswire (Velká Británie) a 
od léta 2020 nově i Intrado – GlobeNewswire Media (USA) 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 26,6 % z celkových příjmů. 

Novou službou je od prosince 2020 Četkast Pro Business. Je to komerční podcast, který využívá 
popularity této audio formy šíření informací. S klientem vede rozhovor zkušená moderátorka, 
sestříhaný rozhovor o délce 20-30 minut se distribuuje na platformách Google Podcast, Apple Podcast 
a Spotify a také na sociálních sítích. 

Celkově příjmy Protextu v covidovém roce 2020 stouply o 13 % z 12,5 mil. Kč na 14,1 mil. Kč. I to 
svědčí o tom, že rozvoj komunikačních a PR služeb jde správným směrem a že se z tohoto malého 
oddělení agentury stává skutečné Virtuální tiskové středisko. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Rozvoj 

Začátkem roku byl dokončen projekt, ve kterém byl společně s partnery vyvíjen systém pro tvorbu 
zpravodajství na základě připravených šablon a dat získaných z externích zdrojů. Výsledky projektu 
byly nasazeny pro tvorbu opakovaných zpráv a ve větším měřítku byly využity při zpracování výsledků 
podzimních senátních a krajských voleb. Nástroj pro vyhledávání archivních fotografií k textům byl 
integrován do připravovaného redakčního systému. Nabídku tohoto systému klientům bohužel 
zabrzdila epidemie. 

Vývoj nového redakčního systému byl po celý rok hlavní náplní práce pro vývojářský tým ČTK. Vývoj 
byl dokončen na konci roku a po testování a úpravách podle zkušeností redakce získaných v rámci 
pilotního provozu bude systém připraven k nasazení v prvním čtvrtletí roku 2021. 

Automatizace a jejích dopadů se týká rovněž projekt FSV UK, jehož je ČTK aplikačním partnerem. 

Pokračovaly práce na digitalizaci analogových fotografií ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Infrastruktura  

Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií onemocnění covid-19 a s tím spojeným přechodem 
na práci z domova. Ještě před nástupem epidemie se podařilo dokončit obměnu pracovních stanic 
související s nutností nahradit dosud používaný operační systém Windows 7. Při nástupu epidemie 
jsme tak měli k dispozici nové počítače i část vyměňovaných. Dokázali jsme tak v březnu doslova 
přes noc vybavit redakci výpočetní technikou potřebnou pro práci z domova a následně zajistit 
vybavení i zbývajícího personálu. Především té části personálu, která byla do té doby zvyklá pouze 
práci hlavní budově, jsme dokázali zajistit vzdálený přístup pro práci z domova a poskytnout 
potřebnou podporu. Touto formou jsme zpřístupnili i část aplikací do té doby dostupných jen z interní 
sítě. Podstatně jednodušeji jsme pak zvládli i částečný přechod zpět na začátku léta a téměř úplný 
opětovný přechod na práci z domova na konci roku. 

Na pracovišti jsme po celý rok udržovali jen službu potřebnou pro dohled a zajištění chodu 
informačních systémů a podpory interních klientů i zákazníků. Zbytek zaměstnanců ÚIT pracoval 
stejně jako ostatní kolegové z domova. 

Ve druhé polovině roku proběhlo interní výběrové řízení na dodávku serverů pro virtualizační 
platformu a souběžně s tím začaly práce na nasazení její nové verze a migraci všech serverů 
do nového prostředí. Tato migrace bude dokončena během prvního čtvrtletí roku 2021. 

Navýšena byla kapacita internetového připojení, včetně záložní přípojky a ke konci roku jsme 
revidovali datové i hlasové připojení sítě regionálních poboček a převedli je k novému poskytovateli. 
V nadcházejícím roce tak budou sníženy náklady na její provoz. 
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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. Generální ředitel ČTK byl i v roce 2020 členem Boardu 
EANA. 

Obě pravidelné konference MINDS musely být kvůli epidemii zrušeny a byly nahrazeny online 
setkáními a konferencemi. Říjnová konference byla zaměřena na využití umělé inteligence 
v žurnalistice a na kontakty s několika vybranými startupy působícími v oblasti médií. 

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 2020 
 

SHRNUTÍ 

Rok 2020 byl nejen pro ČTK rokem zcela mimořádným. Agentura se však s dopady pandemie 
dokázala vyrovnat a dosáhla navzdory všem nepříznivým okolnostem mírného zisku, a to o řád 
většího, než plánoval rozpočet. Zisk činil 1,739 mil Kč. 

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven jako ziskový ve výši 178 tisíc Kč a proti předchozímu roku počítal 
s vyšším růstem výnosů i nákladů. 

Rozpočet navržený a schválený v prosinci 2019 ovšem nemohl počítat ani s výpadky příjmů, ani 
s novými náklady způsobenými pandemií. 

Výpadky příjmů se týkaly především nájmů, i když také příjmů ze zpravodajství. 

Zvýšené náklady především zahrnují ochranu zdraví zaměstnanců ČTK a nájemců v podobě 
dezinfekcí, nadstandartních úklidů, speciálních technik úklidu a osobních pomůcek pro zaměstnance. 
Tržními mechanismy se podařilo dosáhnout se zákazníky dohod o slevách z poskytnutých služeb a 
nájmů. 

Na činnost agentury se nevztahuje žádná z přímých finančních podpor státu (covidových 
kompenzačních programů). 

V hlavních činnostech1, což je dlouhodobě a standardně vykazovaný agregát, jehož cílem je 
eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření, ČTK dosáhla i zisku 8,5 milionu Kč. 
Tím o 4,6 milionu Kč překonala rozpočet. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 3,8 milionu Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo 
2,6 milionu Kč. Meziročně se výsledek zhoršil o 4,3 milionu Kč. 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

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.  

V roce 2020, tedy roce pandemie koronaviru, se celkový růst tržeb zpomalil, i když rozhodují druh 
tržeb – tržby za zpravodajství – se mírně zvýšil. 

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

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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Tržby za zpravodajství dosáhly objemu 193 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 2,6 mil. Kč. Z ostatních 
druhů se na zvýšení podílí zejména tržby spojené s reklamními službami. Opačný trend měly tržby 
za nájemné, techniku. Tržby za nájemné byly mimo jiné ovlivněny opatřením2 , které znevýhodnilo 
ČTK jako pronajímatele ve prospěch nájemců, kteří po jisté období nemuseli plnit své závazky 
z nájmu. 

Pokud jde o růst nákladů, jde zejména o mzdy. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 7,5 mil. Kč a 
dosáhly úrovně 183,2 mil. Kč. Z ostatních nákladů jsme zaznamenali pokles cen za energie, cestovné 
a služeb spojených s produkty Protext. 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 261 mil. Kč, rozpočet překročily o 1,6 % a náklady 
dosáhly hodnoty 252 mil. Kč, kdy rozpočet počítal s náklady o 0,2 % vyššími. Proti předchozímu roku 
výnosy vzrostly o 2,1 mil. Kč (0,8 %) a náklady vzrostly o 6,4 mil. Kč (2,6 %). 

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

 

Celkové tržby celé ČTK za výrobky a služby dosáhly hodnoty 266,7 mil. Kč a meziročně se snížily 
o 0,1 %. Rozpočet překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). Celkové náklady dosáhly hodnoty 265,7 mil. Kč a 
meziročně se tak zvýšily o 1,5 %. Rozpočet překročily o 1,1 mil. Kč (0,4 %). 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6,5. Agentura nemá žádné bankovní 
půjčky. Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2020 opět v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové 
ocenění AAA Czech Stability Award udělené opětovně společností Bisnode.  

  

                                                      
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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MAJETEK 

Rozvaha 

Aktiva 

Bilanční suma se meziročně zvýšila o 843 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení 
dlouhodobého majetku o 4,3 mil. Kč a zvýšením oběžných aktiv o 5,2 mil. Kč spolu se snížením 
ostatních aktiv o 82 tis. 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 4,6 mil. Kč pohledávky a o 606 tis. Kč se zvýšil finanční majetek. 

Pasiva 

V pasivech se vlastní kapitál snížil o 2,3 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 zůstaly na stejné úrovni a jejich podíl činil 10,47 %. O 0,3 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé 
závazky a o 1,6 mil. Kč se snížily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla (časové rozlišení) o 3,1 
mil. Kč vlivem zvýšení výnosů příštích období. 

Tabulka 2 - Hlavní položky rozvahy 

 

  

k 31.12.; v tis. Kč 2020 2019 2018 Podíl v % Rozdíl 20-19

Aktiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Dlouhodobý majetek 272 017 276 310 281 959 58,06% -4 292

z toho dlouhodobý nehm. majetek 289 389 177 0,06% -100

dlouhodobý hmotný majetek 270 518 275 921 281 782 57,74% -5 403

z toho pozemky 38 262 38 262 38 262 8,17% 0

budovy, stavby 218 735 227 246 234 423 46,69% -8 511

sam. mov. věci 13 158 9 757 8 536 2,81% 3 401

jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0

nedok. dlouh. maj. 343 635 541 0,07% -292

dlouhodobý finanční majetek 1 210 0 0,26% 1 210

Oběžná aktiva 194 237 189 018 183 699 41,46% 5 218

z toho zásoby 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 38 552 33 939 32 365 8,23% 4 612

finanční majetek 155 685 155 079 151 334 33,23% 606

Ostatní aktiva 2 261 2 343 1050 0,48% -82

Pasiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Vlastní kapitál 407 919 410 173 413 052 87,07% -2 255

Cizí zdroje 49 046 49 080 46 183 10,47% -34

z toho rezervy 2 315 1 065 1 738 0,49% 1 250

dlouhodobé závazky 22 607 22 297 21 401 4,83% 310

krátkodobé závazky 24 124 25 718 23 044 5,15% -1 594

bankovní úvěry 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 11 550 8 418 7 473 2,47% 3 132
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Finanční majetek 

Na přelomu března a dubna došlo ke skokovému snížení plateb od našich zákazníků za služby. Tím 
došlo k poklesu cash flow o více než 6 milionů Kč. Tyto opožděné platby našich zákazníků se podařilo 
do konce roku vyrovnat a stabilizovat. Výpadek cash flow byl jednou z největších ekonomických 
hrozeb této fáze pandemie. 

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 2020 
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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. 2020 činil 28 105 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 795 tis. a z fondu propagace to bylo 94 tis. Kč. 

Účelem fondu Rady ČTK je umožnění mimořádného čerpání výdajů spojených s výkonem funkce 
člena Rady ČTK a účelově spadající do cestovních náhrad. Tyto náhrady nejsou členům rady 
příslušné ze zákona.  

Výši a rozdělování zisku do fondu navrhuje generální ředitel na základě hospodářské situace ČTK 
v rámci roční závěrky spolu s ostatními fondy ze zisku. 

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

  

  

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení
konečný 
zůstatek

 sociální fond 3 245 1 163 2 082
 fond soc.pojištění 292 300 108 484
 fond vzdělávání 339 800 520 619
 fond rozvoje 3 018 2 000 795 4 223
 fond penzijního připojištění 2 056 4 000 1 134 4 922
 fond propagace 620 400 94 927
 fond digitalizace 989 180 809

 fond Rady ČTK 200 200

Fondy ze zisku celkem 10 559 7 700 3 993 14 266

v tis. Kč
2020
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2020 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce nezměnil. 

Tabulka 4 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

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

obchodní úsek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

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

řízení a správa 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

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

ostatní 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Celkem 248 249 248 247 246 245 245 245 246 249 249 248 
 

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 2019 se zvýšil o 1,64. Ovšem ve srovnání s celým rokem 2019 se zvýšil o 1,42 
zaměstnance. Ani zde tedy nedošlo k výraznějším změnám a průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců je stabilní. 

Graf  3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2019 
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Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2018 

rok jednotka 2020 2019 2018 

evidenční počet k 31.12. počet 248 248 254 

ukazatel fluktuace v % % 4,04 8,81 8,45 

průměrný věk roky 46,48 45,78 45,09 

průměrná doba zaměstnání roky 14,92 15,14 15,07 

% bez maturity % 4,67 5,18 5,08 

% středoškoláků % 31,91 31,47 30,85 

% vysokoškoláků % 63,42 63,35 64,06 

% redaktorů % 72,58 73,31 72,15 
 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty 46,48 a meziročně se zvýšilo 0,7 
roku. Průměrná doba zaměstnání mírně klesla na 14,92 roku. Ukazatel fluktuace se snížil na 4,04 %. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 63,42 %. Podíl 
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců je několik let stabilní. 

Mzdy 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 3,53 %, což při meziroční míře inflace 3,2 % znamenalo mírné 
zvýšení reálné mzdy o 0,32 %. Výkony stagnovaly s mírným poklesem o 0,12 %, což při růstu 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1,42 % vedlo ke stagnaci produktivity. Objem 
vyplacených mezd o 3,41 %, tedy o více než čtyři milióny korun, vzrostl. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2020 2019 2018 
% 

2020/2019 

Objem vyplacených mezd tis. Kč 130 049 125 762 122 409 103,41% 

z toho ve zpravodajství tis. Kč 92 119 89 993 87 829 102,36% 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 241 241 239 99,88% 

z toho ve zpravodajství jedn. 173 173 173 100,00% 

Průměrný výdělek Kč/měsíc 44 977 43 443 42 675 103,53% 

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 44 418 43 393 42 429 102,36% 

Výkony tis. Kč 266 740 267 052 256 825 99,88% 

Produktivita práce tis. Kč/rok 1 107,01 1 107,00 1 074,44 100,00% 

Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 539,72 521,32 512,10 103,53% 
 

  



 Strana 29
   

Nominální a reálná mzda 

Průměrná mzda se v roce 2020 zvýšila nominálně o 3,53 %, reálně o 0,32 %. Poměr průměrného 
výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,26. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

Kč 
prům. mzda 

2020 
prům. mzda 

2019 
prům. 

mzda 2018 
změna 

nom. mzdy 
inflace 

změna 
reál. mzdy 

ČR 35 611 34 125 31 885 4,35% 3,20% 1,12% 

ČTK 44 977 43 443 42 675 3,53% 3,20% 0,32% 

poměr ČTK/ČR 1,26 1,27 1,34 0,81     
 

Sociální program 

Na sociální program ČTK v  roce 2020 vynaložila 2,4 mil. Kč, tedy o 2,3 mil. Kč méně než v roce 2019. 
Meziroční pokles je způsoben uplatněním daňově uznatelné části stravného ve výši 55 % z ceny 
stravenky na vrub nákladů a penzijního připojištění ve výši 50 %. 

Největší podíl na čerpání (49%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2020 na stravu 65,- Kč 
za odpracovanou směnu. Celkový náklad činil 1,19 miliónu korun.  

Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % 
z výdělku. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2020 byl 47 % a celkový náklad činil přes jeden 
milión 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 2020 2019 2018 

stravné - soc. fond 1 186 2 353 2 988 

fond soc. pojištění 108 171 252 

penz. připojištění - fond 1134 2 186 2 105 

celkem 2 428 4 710 5 345 
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HOSPODAŘENÍ 

Celkové výsledky  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 1,739 mil. Kč. 

Z toho byl provozní hospodářský výsledek 3,8 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 
mínus 1,2 mil. Kč (vlivem kurzových rozdílů) a daň z příjmů (splatná + odložená) 926 tis. Kč. 

Tržby meziročně mírně klesly o 312 tis. Kč a výkonová spotřeba o 6,2 mil. Kč.  Osobní náklady se 
zvýšily o 7,5 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti, tvořená odpisy a opravnými položkami 
k pohledávkám, se snížila o 1,3 mil. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 3,3 mil. Kč. Výkonová spotřeba byla nižší (o 3 mil. Kč). 
Osobní náklady byly vyšší o 1,5 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 2 mil. Kč. Provozní 
hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 2,6 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 klesly o 0,1 %. Rozpočet 
překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 260 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,7 %. 
Rozpočet překročily o 3,5 mil. Kč (1,4 %). 

Rozhodujícím druhem jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 192,5 mil. Kč a 
meziročně se zvýšily o 1,5 mil. Kč.  Rozpočet počítal s úrovní 191 mil. Kč a překročen byl o 1,5 mil. Kč 
(0,8 %). 

Tržby za techniku meziročně klesly o 29,2 % na 6,3 mil. Kč. Na rozpočet jim chybělo 284 tis. Kč. 

Tržby za nájemné meziročně klesly na 27,6 mil. Kč, což znamenalo pokles o 1,5 mil. Kč. Rozpočet 
předpokládal jejich zvýšení, ale chybělo na něj 2,4 mil. Kč.  Na „koronavirových“ slevách bylo 
poskytnuto více než 1,2 mil. Kč. 

Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 1,5 mil. Kč a o 1,5 mil. Kč také překročily rozpočet. 

Tržby za ostatní služby se mírně snížily o 245 tis. Kč a dosáhly úrovně 36,4 mil. Kč. Rozpočet 
předstihly o 3 mil. Kč. Jsou tvořeny tržbami Databanky multimédií, službami PROTEXT speciál, 
komerční videostream.  

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2020 podílely na celkových výsledcích částkou 724 tis. Kč. Tradičně je 
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 
210 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 2020 představoval jejich objem 70 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 7,5 
mil. Kč (4,3 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců o 1,42 % a zvýšením průměrného výdělku o 3,53 %. 

Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 1,5 mil. Kč (0,8 %). 

Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2019 klesly za celou 
ČTK o 4 881 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly nižší o 1,6 mil. Kč.  



 Strana 32
   

V hlavních činnostech se objem nakupovaných služeb snížil o 2,9 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby 
nižší o 3,7 % (1,8 mil. Kč).  

Meziročně se významně snížilo cestovné, převážně vlivem koronavirových restrikcí. Dále se snížily 
nakupované služby reprezentace, datové služby, inzerce a reklama. Ostatní druhy nakupovaných 
služeb se zvýšily. 

Dosud neuvedené náklady meziročně klesly o 1,8 mil. Kč a rozpočet překročily o 1,7 mil. Kč. Jde 
zejména o náklady spojené s produkty Protext.  

Náklady spojené s nákupem osobních ochranných pomůcek a zvýšenou desinfekcí prostor činily 
420 tis. Kč. 

Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

Odpisy 

Odpisy se ve srovnání s minulým rokem o 380 tis. Kč zvýšily a dosáhly úrovně 12,5 mil. Kč. Proti 
rozpočtu ušetřily 1,3 mil. Kč. 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie se o 1,3 mil. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 1,4 mil. Kč. 

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1,3 mil. Kč), daň z příjmů (113 tis. Kč) a odložená 
daň z příjmů (813 tis. Kč). 

  

 Kč Skut. 2020 Skut. 2019 R 2020 rozdíl 20-19
změna k 

2019
rozdíl 20-R

změna k 
rozp.

opravy a udržování 5 658 365 5 642 087 7 055 885 16 277 0,3% -1 397 520 -19,8%

cestovné 3 518 492 5 186 150 5 652 366 -1 667 657 -32,2% -2 133 873 -37,8%

reprezentace 510 198 868 036 793 859 -357 837 -41,2% -283 661 -35,7%

telefony 1 846 036 1 789 143 1 830 359 56 893 3,2% 15 677 0,9%

datové služby 2 213 088 2 326 190 2 348 938 -113 102 -4,9% -135 850 -5,8%

nákup agentur 10 843 592 10 458 324 10 859 770 385 268 3,7% -16 178 -0,1%

inzerce, reklama 201 619 293 994 312 518 -92 375 -31,4% -110 899 -35,5%

software 809 546 523 226 645 390 286 320 54,7% 164 156 25,4%

nájemné  (bez leas) 1 413 244 1 299 681 1 385 303 113 563 8,7% 27 941 2,0%

ostraha 2 090 170 1 929 617 1 952 360 160 553 8,3% 137 810 7,1%

úklid 1 117 791 1 036 744 1 165 084 81 047 7,8% -47 293 -4,1%

fotoslužby 2 216 016 2 214 914 2 001 493 1 102 0,0% 214 523 10,7%

audit a právní služby 1 566 700 1 531 800 1 479 500 34 900 2,3% 87 200 5,9%

elektronický archiv 280 800 272 400 272 400 8 400 3,1% 8 400 3,1%

dosud neuvedené 11 667 075 13 507 749 9 969 477 -1 840 674 -13,6% 1 697 598 17,0%

celkem služby 45 952 731 48 880 054 47 724 701 -2 927 323 -6,0% -1 771 970 -3,7%
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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 36,7 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 60 % a na výnosech ze 74 %. Náklady na 
krajské redakce dosáhly výše 36 mil. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2020 částky 4,8 mil. Kč. 

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 11,4 mil. Kč a přímé výnosy 17,4 mil. Kč. To 
představovalo 4,3 % nákladů a 6,5 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6 mil. Kč. 

Středisko Protext mělo přímé náklady 8 mil. Kč a přímé výnosy 10,3 mil. Kč. To představovalo 3 % 
nákladů a 3,9 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty 2,4 mil. Kč. 

Akademie hospodařila se ztrátou téměř 1 mil. Kč s výnosy 0,9 mil. Kč a s náklady 1,9 mil. Kč. 

Provoz budov spolu s nájmy měl přímé náklady 30,8 mil. Kč a přímé výnosy 27,9 mil. Kč. To 
představovalo 11,6 % nákladů a 10,4 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty -2,9 mil. Kč. 
Vlastní nájemní činnost pak měla přímé náklady 23,4 mil. Kč a přímé výnosy 27,8 mil. Kč. To 
představovalo 8,8 % nákladů a 10,4 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 4,4 mil. Kč. Přímé 
náklady provozu budov byly 7,4 mil. Kč, což představovalo 2,8% nákladů.  

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 2020 představoval objem těchto položek 2,5 % 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 160 236 60,30% 196 957 73,64% 36 722
z toho slovní zpravodajství 134 898 50,77% 168 996 63,18% 34 098

z toho multimediální zpravodajství 24 794 9,33% 22 563 8,44% -2 231
z toho zahr. odbočky 4 797 1,81% 28 0,01% -4 768

z toho ob lastní odbočky 36 193 13,62% 35 648 13,33% -544
z toho ČOL 544 0,20% 5 398 2,02% 4 854

databanka multimédií 11 362 4,28% 17 390 6,50% 6 029
Protext 7 962 3,00% 10 347 3,87% 2 385
Akademie 1 870 0,70% 885 0,33% -985
obchodní úsek 6 677 2,51% -5 0,00% -6 682
bártry 7 020 2,64% 6 836 2,56% -184
úsek informačních technologií 19 669 7,40% 7 114 2,66% -12 556
řízení a správa 13 568 5,11% 47 0,02% -13 521
provoz budov + nájmy 30 803 11,59% 27 872 10,42% -2 931

z toho nájmy 23 422 8,81% 27 860 10,42% 4 438
z toho provoz budov 7 381 2,78% 12 0,00% -7 369

Společné náklady a výnosy 6 557 2,47% 10 0,00% -6 547

celkem 265 725 100,00% 267 464 100,00% 1 739
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

V roce 2020 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno jinými významnými mimořádnými vlivy, nežli 
mnohokrát zmiňovanými opatřeními proti pandemii. 

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 2020 
byl zvýšen o 813 tis. Kč.  

V průběhu roku 2020 nebyly vypláceny odměny v plné výši z důvodů nejisté situace vzniklé 
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Proto na ně byla v rámci závěrky 2020 vytvořena 
rezerva ve výši 1 250 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

rezerva na odměny 45 1 250 1 250

rezervy celkem 1 065 1 250 2 315

odložený daňový závazek 48 20 218 813 21 031

celkem 21 283 813 23 346

2020 2019 2018 2017 2016

646 - Výnosy z odepsaných pohl. 39 875 31 011 346 925 15 387 35 513

546 - Odpisy pohledávek -2 134 881 -48 365 -496 000 -1 101 177 -1 033 267

558 - Tvorba zákon. oprav. pol. 426 117 -349 806 -527 278 204 358 252 558

559 - Tvorba opravných položek 373 084 -509 599 249 224 5 204 115 -593 755

Saldo celkem -1 295 806 -876 759 -427 129 4 322 683 -1 338 951
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VÝVOJ V ROCE 2021 

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 2020 ovlivnily.  

 

Odhadovaný vývoj v roce 2021 

Rozpočet na rok 2021 vycházel z očekávání stagnace výnosů. Rozpočet je přesto schválen jako 
mírně ziskový (433 tisíc Kč). 
 
V samém závěru roku byla ČTK přidělena dotace Evropského Parlamentu na projekt „Evropa proti 
covid-19“, která nemohla být součástí rozpočtu (byla přidělena po jeho schválení). Je určena pro krytí 
nákladů projektu po dobu 20 měsíců, a proto je časově rozlišena. Hospodářský výsledek roku 2021 
ovlivní částkou 2,2 mil. Kč. Jde o projekt komerčního úseku Protext, který nijak nezasahuje 
do zpravodajství. 
 
ČTK v samém závěru roku informovala o uvažované akvizici společnosti Profimedia a.s., díky níž 
rozšíří služby o další obrazové zdroje, protože tato společnost zastupuje zhruba 350 dodavatelů 
fotografií. Na činnostech vedoucích ke koupi podílu se nadále pracuje a nic nenasvědčuje tomu, že by 
k nákupu 100 % podílu společnosti nemělo dojít. 
 
S ohledem na pozitivní vývoj hospodaření ČTK zavedla stravenkový paušál, který, mimo jiné, přinesl 
daňový balíček schválený ve vánočním období. S tímto výdajem rozpočet nepočítal. 
 
Pozitivní vývoj hospodaření prvního čtvrtletí roku dává značnou míru jistoty dodržení rozpočtovaného 
cíle. 
  



 Strana 36
   

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 2020 v pořadí 143. zasedáním dne 20. ledna. Uskutečnilo se dvanáct 
zasedání, z toho tři formou videokonference, a rada přijala rekordních 74 usnesení, nejvíce za dobu 
své existence. 

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

Členy rady byli: David Soukup (předseda), Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) a Michaela 
Marksová-Tominová (místopředsedkyně), Petr Žantovský (dosluhující místopředseda do února 2020), 
Angelika Bazalová, Jana Gáborová a Pavel Foltán. Tajemnicí rady byla v roce 2020 paní Marie 
Kronesová. Rada tedy v jednu chvíli měla tři místopředsedy. Člen rady Petr Žantovský pak volbu 
místopředsedkyň napadl s tím, že je neplatná. Rada požádala o právní stanovisko, z něhož mj. 
vyplynulo, že není zákonem určen počet místopředsedů. V polovině roku se stala místopředsedkyně 
rady Michaela Marksová-Tominová náměstkyní ministra zahraničních věcí a na členství v radě 
rezignovala. Na její místo byl zvolen PS P ČR 8. července bývalý sportovní novinář Aleš Mareček 
nominovaný poslaneckým klubem ČSSD. Novou místopředsedkyní pak byla zvolena 30. června Jana 
Gáborová. 15. prosince na 154. zasedání se uskutečnila volba předsednictva Rady ČTK, kdy 
předsedou rady byl zvolen D. Soukup a místopředsedkyněmi J. Wenigerová a J. Gáborová.  

Volba místopředsedy/kyně rady ČTK 

Člen rady P. Foltán sdělil, že existuje procedurální záležitost, která brání volbě místopředsedy rady 
z důvodu, že neexistuje právní rámec pro tuto volbu, protože zákon o ČTK nezná institut 
místopředsedy/kyně Rady ČTK. Rada neschválila návrh člena rady P. Žantovského, který navrhoval, 
že rada přeruší projednávání bodu volby místopředsedy rady a pověří předsedu rady, aby zajistil 
právní posudek k volbě místopředsedů Rady ČTK. Předseda rady D. Soukup v reakci na slova P. 
Foltána, že zákon o ČTK nezná institut místopředsedy, reagoval, že je to Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, která stanovila výši odměn i pro místopředsedu rady, čímž potvrdila jeho legitimitu. A 
podivil se, že toto téma P. Foltán nezvedl při volbě předsedy a místopředsedů v únoru 2019. 

Zasedání rady provázelo v podstatě celý rok napětí, které bylo způsobené vystupováním jednoho 
člena Rady ČTK. To se týkalo i e-mailové komunikace. Napjatou situaci v Radě ČTK, která panovala 
od konce roku 2019, pak předseda rady v průběhu roku 2020 vysvětloval i v médiích (Rozstřel na 
iDnes, Newsroom, DVTV či info.cz). 

Rada hned na svém prvním zasedání schválila na návrh předsedy D. Soukupa videopřenos všech 
zasedání a zveřejnění na webu Rady ČTK ve složce Video z důvodu větší transparentnosti. 

V březnu, v době vrcholící pandemie covidu-19, se rada dohodla, že bude zasedat formou 
videokonference, což bylo pak i v měsících dubnu a listopadu. To odmítli dva členové rady. P. 
Žantovský označil konání zasedání rady formou videokonference za protizákonné. P. Foltán označil 
konání videokonference mimo právní rámec. Vzhledem k tomu, že si toto jednání rada odsouhlasila a 
navíc v té době byl vyhlášen nouzový stav, námitka radního Foltána byla lichá. Sám se ani jedné 
videokonference nezúčastnil. 

V tomto roce došlo také ke změně Jednacího řádu Rady ČTK týkajícího se střetu zájmů členů rady 
v článku XI, bod 6. Dále doplnění článku XI, bodu 8, že nepřítomný radní nemá možnost podávat 
rozdílná stanoviska k přijatým usnesením. Rovněž byl na návrh předsedy projednán a schválen Etický 
kodex členů Rady ČTK. Naplňování etického kodexu je sice dobrovolné, ale je výrazem přihlášení se 
k určité kultuře konání a jednání. 
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Rada také schválila pravidelné zveřejňování docházky členů rady na webových stránkách Rady ČTK. 

Rada se zajímala, které státní instituce a ministerstva odebírají zpravodajství a služby ČTK či jaké 
jsou možnosti ČTK bojovat s fake news. Rovněž se zajímala o dopady pandemie na ekonomickou 
situaci ČTK. 

V září si pak rada na neveřejném zasedání vyslechla informaci GŘ o chystané akvizici ČTK – nákupu 
společnosti Profimedia od podnikatele Igora Rataje. 

 

Monitoring zpravodajství 

Rada v průběhu roku monitorovala zpravodajství k pandemii covid-19, k brexitu, k výročí konce 2. 
světové války, k volbám prezidenta USA a ke krajským a senátním volbám v ČR. 

 

Stížnosti 

V roce 2020 řešila Rada ČTK sedm stížností, tedy polovinu než v roce předešlém, z toho jedna 
stížnost byla přímo od člena Rady. K porušení zákona o ČTK nedošlo. 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty z ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK o 
politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice.Rada požádala o 
vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze ohledně „Prvního samostatného alba“ H. 
Vondráčkové, který si stěžoval, že ČTK použila jako zdroj Wikipedii. Rada dospěla k závěru, že došlo 
k pochybení v redakci ČTK a redaktoři byli upozorněni, že redakční pravidla zakazují pracovat 
s Wikipedií jako jediným zdrojem informací a Rada se tak ztotožnila se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty ohledně propagace akcí hnutí Milion chvilek a 
ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který sdělil, že se jedná o 
běžnou zpravodajskou práci. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. ČTK historický kontext do zprávy doplnila o tvrzení 
tehdejší obžaloby a vysvětlení historika. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK obdržela podnět pana A. Vojty, že redakce neobjektivně informuje o venezuelském režimu. 
Rada konstatovala, že nedošlo k pochybení a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. 

Duben byl jediným měsícem v roce, kdy rada neobdržela žádnou stížnost. V květnu pak podal jednu 
stížnost člen rady Petr Žantovský, který ve zprávě ze dne 5. 5. 2020 vydané servisem ČTK 
nesouhlasil s informací, že maršál Koněv měl podíl na vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968. P. Žantovský považuje toto tvrzení za zavádějící a vyvolávající 
nepravdivé interpretace, ve svém zdůvodnění se opírá o sdělení historiků. Rada požádala o 
stanovisko k této stížnosti generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, podle jeho sdělení vyhodnotilo 
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vedení redakce postup redakce jako chybný. V textu zprávy nebyl uveden zdroj informace. ČTK ještě 
téhož dne vydala opravu, v níž inkriminovanou pasáž nahradila novým obsáhlejším zněním 
poskytujícím širší vhled do problematiky možného angažmá maršála Koněva v roce 1968, a to i se 
zdroji těchto postojů. Předseda rady uvedl, že P. Žantovský se jako člen rady nemůže s ohledem na 
možný střet zájmů zúčastnit projednávání tohoto bodu. Předseda rady uvedl, že by stálo za to 
Koněvovu historickou úlohu ve zprávě ještě doplnit. Citoval pak historika Fiedlera, na kterého se P. 
Žantovský ve stížnosti odvolává: „Jednalo se o krutého maršála, který byl znám svou necitelností vůči 
obyčejným vojákům. Nelze o něm hovořit jako o hrdinovi.“ 
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ROZPOČET RADY ČTK NA ROK 2020 
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Čerpání rozpočtu Rady ČTK v roce 2020 
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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. 
  



 Strana 66
   

(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  

  



 Strana 71
   

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.  

/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.  

/4/ Rada přenáší svá pravidelná zasedání online (zvukem i obrazem) na webu ČTK. Jednání, z nichž 
je vyloučena veřejnost, nepřenáší. 

 

  
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,  



 Strana 73
   

d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  
e) řídí sekretariát Rady,  
f) je tiskovým mluvčím Rady.  
/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu 
ve funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 
zastupuje předsedu následující věkově 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 případě, že je do stejné funkce zvolen člen rady opětovně, jeho další mandát se počítá od data 
skončení mandátu předešlého. 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. Ve výjimečných případech (např. nouzový stav) může být Rada konána formou 
telekonference či videokonference. 

/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 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/ Člen Rady je povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost týkající se jeho samotného, jeho 
rodinného příslušníka. Tuto skutečnost je povinen oznámit před projednáváním příslušné věci či 
stížnosti. 

/7/ 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 
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příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí 
ke změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým 
podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni 
členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis 
zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v 
sekretariátu Rady.  

/8/ 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 a důvod jeho podání musejí přítomní 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. Písemné 
stanovisko musí být v souladu s ústně vyjádřeným zdůvodněním. Stanovisko, včetně jména člena 
Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání. 

/9/ 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.  

/10/ 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. 
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HLAVA PÁTÁ 

Článek XIII 

Účinnost 

/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.  

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 17. prosince 2018 ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

  
  
  
David Soukup  

předseda Rady ČTK  
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USNESENÍ RADY ČTK 

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 1/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosu ze 143. zasedání Rady ČTK a jeho zveřejnění na 
webových stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 2/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Ivana Vágnera na neobjektivní postupy a neobjektivní zpravodajství 
ČTK o ekologických tématech. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 3/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty ze dne 7. ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK 
o politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 4/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK se usnesla, že si v případě nedostatečně zdůvodněné stížnosti vyžádá od stěžovatele 
doplnění konkrétních argumentů. Rada se bude stížností zabývat až po jejich obdržení. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 5/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosů ze zasedání Rady ČTK a jejich zveřejňování na webových 
stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 

  



 Strana 82
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 6/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada CTK rozhodla, že zašle na Ministerstvo financí dotaz k proplácení cestovních náhrad pro členy 
Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 7/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK Davida Soukupa připravit návrh změn Jednacího řádu Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 8/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu pořadí projednávaných bodů v programu 144. zasedání Rady ČTK dne 
24. 2. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada schválila stanoviska generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra ke stížnostem p. Karla Šamonila a 
p. Alexandra Vojty. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh na předložení důvodové zprávy k návrhu Etického kodexu členů Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 87
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 11/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh Etického kodexu členů Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 12/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh změn Jednacího řádu Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 13/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh A. Bazalové, že se Rada ČTK distancuje od výroků P. Žantovského, 
které zazněly na semináři „Mediální gramotnost – mediální výchova“ pořádaném Radou Českého 
rozhlasu dne 12. února 2020. 

 

 

 

Hlasování: 1 – 2 – 3 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 14/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila záměr uspořádat seminář na téma mediální výchova. ze 144. zasedání konaného 
dne 24. 2. 2020 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1 

(1 člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 91
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 15/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 30. 3. 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 16/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 145. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 17/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s navrženými změnami Jednacího řádu ČTK. Jednací řád Rady ČTK nabývá 
účinnosti k 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 18/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Etický kodex členů Rady ČTK. Etický kodex nabývá účinnosti dne 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 19/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK vyjadřuje poděkování České tiskové kanceláři za vysoké nasazení všech jejích pracovníků 
v současné složité době s cílem objektivně a rychle informovat o všech aspektech koronavirové krize: 

„Jménem Rady bych rád vyjádřil poděkování celé ČTK, redaktorům, technickým pracovníkům i 
vedení agentury za práci, kterou v tomto těžkém období odvádíte bez ohledu na to, v jaké 
krizové situaci se naše země nachází. Bezesporu patříte mezi ty, kteří museli být od začátku v 
první - té novinářské linii. Svým zpravodajstvím v tomto nebezpečném pandemickém čase 
usnadňujete práci jiným svým kolegům novinářům, pracujícím v televizích, tisku a rádiích.“ 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 20/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze a ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. L. Tietze bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 21/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele 
ČTK Jiřího Majstra. A. Vojtovi bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 22/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Petra Žantovského a ztotožnila se se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. P. Žantovskému bude zasláno vyjádření GŘ ČTK usnesení Rady ČTK 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 23/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 27. dubna 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 24/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 146. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 25/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila, že na 147. zasedání Rady ČTK projedná právní analýzu Etického kodexu Rady 
ČTK, kterou dne 28. března 2020 Radě ČTK předložil její člen Petr Žantovský. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 102
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 26/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 147. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 103
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 27/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

Hlasování o návrhu člena Rady ČTK P. Foltán, aby bylo členu Rady ČTK P. Žantovskému uděleno 
slovo při projednávání jeho stížnosti. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 104
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 28/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra ke stížnosti P. Žantovského. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 105
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 29/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Projednání výhrad k Etickému kodexu Rady ČTK (podklad P. Žantovského) se přerušujea bude se 
projednávat na příštím zasedání na základě toho, co předloží členové Rady, kteří hlasovali pro přijetí 
etického kodexu k právnímu stanovisku, které předložil Petr Žantovský a k dvěma rozdílným 
stanoviskům, které předložil P. Foltán. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 106
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 30/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 148. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 107
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 31/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. Rada ČTK požádala o stanovisko ke stížnosti 
generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona 
o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 108
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 32/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byla na 148. zasedání 
přerušena volba místopředsedy Rady ČTK a aby Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK k zadání 
právního stanoviska k volbě místopředsedů Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 109
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 33/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 148. zasedání zvolila s účinností od 30. 6. 2020 

místopředsedkyni Mgr. Janu Gáborovou 

čtyřmi hlasy, 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 110
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 34/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byl z Výroční zprávy ČTK za 
rok 2019 vymazán následující odstavec: 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. 

 

 

Hlasování: 2 – 3 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 111
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 35/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby Zpráva o činnosti Rady ČTK za 
rok 2019 v této podobě nebyla součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové 
kanceláře v roce 2019. 

 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 112
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 36/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 113
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 37/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

 

Rada ČTK děkuje všem zaměstnancům České tiskové kanceláře za odvedenou práci, jíž je Výroční 
zpráva ČTK o činnosti a hospodaření v roce 2019 věrným obrazem. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 114
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 38/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh na rozdělení zisku ČTK roku 2019. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 115
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 39/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslavy Wenigerové na revokaci usnesení 
č. 36/2020 a č. 38/2020 a opětovném hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
ČTK v roce 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 116
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 402020 

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. 6. 2020 

  



 Strana 117
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 41/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře vzala na vědomí zprávu o ekonomické situaci ČTK za období od ledna 
do června 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 118
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 149. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 119
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 43/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila zveřejnění informace o účasti členů Rady ČTK na zasedáních na webových 
stránkách Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 120
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 44/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Na příštím zasedání bude členům Rady ČTK předložen návrh tabulky k docházce jejích členů na 
zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 121
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 45/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila přerušení 149. zasedání na dobu 15 minut. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 122
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 46/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa, aby každý člen Rady měl možnost vystoupit 
k projednávanému tématu po dobu 3 minut s možností prodloužení o další 3 minuty. Do příštího 
zasedání předseda Rady připraví v tomto smyslu návrh změny Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 123
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 47/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 150. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 124
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 48/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radního P. Foltána, že členové Rady ČTK nemohou hlasovat o 
prvním bodu programu 150. zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna 
Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 5 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 125
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 49/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa přesunout a projednat první bod programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK na 
151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 126
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 50/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh radního P. Žantovského nehlasovat o druhém bodu programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Zveřejňování docházky členů na zasedání Rady ČTK na webu.  

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 127
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 51/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa zveřejňovat formou tabulky docházku členů na 
zasedání Rady ČTK na webových stánkách www.ctk.cz. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 128
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 52/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o doplnění stanoviska ke stížnosti platformy Paměť města k textu 
Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020, 
v bodě, ve kterém platforma žádá ČTK: „o nastavení dlouhodobých pravidel pro kvalitní a nezávislé 
informování o krizi bydlení.“ 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 129
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 53/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána přesunout a projednat šestý bod - Informace o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK a sedmý bod - Informace o aktuální ekonomické situaci v období 1. 
6. – 15. 8. 2020 (neveřejné) programu 150. zasedání Rady ČTK na 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 130
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 54/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o zasílání monitoringu zpravodajství ke krajským a senátním 
volbám v ČR. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 131
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 55/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK blahopřeje ČTK k získání ocenění AAA od společnosti Bisnode a děkuje všem 
pracovníkům ČTK za jejich práci. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 132
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 56/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh Petra Žantovského na změnu pořadí projednávaných bodů v návrhu 
programu 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 133
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 57/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 134
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 58/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radní A. Bazalové, aby její členové vyslechli od vedení ČTK zprávu o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK. Diskuze ke zprávě proběhne na říjnovém zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 3 – 2  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 135
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 59/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána, aby se čtvrtý bod programu Informace o průběžném 
plnění rozpočtu ČTK projednal na příštím 152. zasedání Rady ČTK dne 20. 10. 2020. Rada požádala 
GŘ ČTK J. Majstra o předložení zprávy o průběžném plnění rozpočtu, která není obchodním 
tajemstvím. Podklady budou členům Rady zaslány e-mailem nejpozději do 6. 10., tedy 14 dní před 
konáním Rady. Bod bude projednán veřejně. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 136
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 60/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost p. Alexandra Vojty k článku Úřady zadržely vůdce dělníků, Cichanouska 
vyzvala k dalším stávkám zveřejněném 21. 8. 2020 na portálu www.ceskenoviny.cz.  

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

V tomto smyslu zašle předseda Rady p. Vojtovi odpověď. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 137
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 61/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada se zabývala podnětem p. Jana Schneidera k článku Vnitro:Šíření nenávisti přestalo být 
doménou tradiční pravice, který byl ČTK publikovaný dne 4. 7. 2020. Rada požádala o stanovisko GŘ 
ČTK J. Majstra. 

Rada podnět projednala, ztotožnila se se stanoviskem GŘ CTK a konstatovala, že nedošlo k porušení 
zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 138
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 62/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost platformy Paměť města k textu Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů 
nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020. Představitelé platformy upozorňují na údajně 
nevyvážený výběr mluvčích a reprodukování soukromých zájmů. Rada požádala o vyjádření GŘ ČTK. 

Rada stanovisko GŘ ČTK J. Majstra schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 3 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 139
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 63/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 152. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 140
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 64/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK vzala na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK za období leden – září 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 141
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 65/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK se seznámila s důvěrnou informací o obchodních záměrech ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(jeden člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 66/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 153. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 67/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2021. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 68/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala podnět Mgr. H. Malíkové na údajně nedostatečnou a nevyváženou 
informovanost ČTK o vlivu, činnosti a důsledcích změn provedených v sektoru vzdělávání. Rada ČTK 
požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 69/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. A. Vojty ke zprávě ČTK „OSN: Venezuelský režim se dopouštěl 
zločinů proti lidskosti“ ze dne 16. 9. 2020. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK 
J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 70/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 154. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 71/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu názvu 3. bodu programu 154. zasedání Rady dne 15. 12. 2020 ve znění 
„Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK“. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 72/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada schválila opakování volby předsedy Rady ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(1 člen Rady ČTK nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 73/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 154. zasedání zvolila s účinností od 15. 12. 2020  

 

 

předsedu:   Bc. Davida Soukupa 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni: Mgr. Janu Gáborovou  

pěti hlasy 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 74/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2021.  

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2021 

ze 160. zasedání konaného dne 22. 06. 2021 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

(1 hlas formou náhradního hlasování) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 22. 06. 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

České tiskové kanceláře 

v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Rada České tiskové kanceláře 

2021 
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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 
v roce 2020 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2020 bez požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné 
zdroje, s kladnými rozhodujícími ukazateli a při zachování kvality zpravodajství. 

To se podařilo i v roce, kdy prakticky vše ovlivnila pandemie, která kladla nebývalé nároky na každého 
jednotlivého pracovníka ČTK, na řízení agentury tak, aby zajistila bezpečné prostředí 
pro zaměstnance, ale také potřebný ekonomický výkon, na vedení redakce, aby plně pokrylo potřeby 
zpravodajství v bezprecedentní situaci. 

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

Zpravodajství ČTK v roce 2020 dominovala pandemie, a to ve všech sférách – domácím, 
ekonomickém, zahraničním, sportovním, obrazovém i audiu. 

Pandemie měla dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí - ať už to byly 
podzimní krajské a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v organizaci práce a v interní komunikaci  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

Pandemie výrazně snížila počet zahraniční cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu.  

Redakce zpravodajství se nadále podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci 
projektu univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetí rok. Vedle 
testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil na možnosti ověřování 
(factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a možnosti automatické 
sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během voleb přímo z dat ČSÚ.  

Součástí nové verze Multimediálního redakčního systému je i nástroj na bázi umělé inteligence, který 
má pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským 
textům. ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou, a to i přes celou řadu protipandemických opatření a omezení 
obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně přístupné databázi fotobanky tak přibylo 
po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií zdigitalizovaných v rámci tohoto společného 
projektu. Součástí projektu je také odborná péče o negativy a jejich obálky experty Národní knihovny. 
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Dalším rokem pokračovalo také vytěžování textových informací do databázové podoby v rámci 
rozsáhlého a dlouhodobého projektu digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými 
textovými informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. 

ČTK v roce 2020 uspořádala putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii 

Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků 
o potřebách klientů, ale také na pomoc s dopady pandemie. Ta podstatně ovlivnila i činnost 
Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním 
dohodám před vypuknutím epidemie a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Náhlý přechod na home office se týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie zřídil OÚ největším 
odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 2019. Servis 
využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce. 

Pokračoval rozvoj nových formátů, rozšiřování dosahu sdělení, rozvoj služeb Protext Video a Protext 
Speciál. 

Nadále vedení agentury spatřuje obchodní ohrožení ve zneužívání agenturního 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. Pro agenturu 
je důležité, jak 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. 

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 i 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. 

V roce 2020 ČTK zahájila společně se zahraničními partnery Associated Press a PicRights tracking 
nelegálně použitých fotografií v doméně *.cz. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, i v roce 2020 dosáhla ČTK zisku, i když nižšího než v letech 
předchozích. S dopady pandemie se agentura dokázala vyrovnat a zisk byl o řád nad rozpočtem, 
konkrétně 1,7 mil Kč.  

Klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, jejichž zisk dosáhl výše 8,5 mil Kč. Navzdory 
pandemii a výpadkům v příjmech z toho plynoucích pokračoval – i když velmi mírně – trend zvyšování 
tržeb za zpravodajství. 
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Přehledná tabulka ukazuje vývoj klíčových ukazatelů: 

 

Výsledky roku 2020 nejsou podpořeny žádným z ekonomických programů státu zaměřených 
na zmírnění ekonomických důsledků protipandemickcýh opatření.  

Generální ředitel ČTK předložil některé návrhy možné pomoci státu médiím. Realizovány nebyly. 

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 vytváření názorů.  

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 krátké 
přestávce vyvolané hospodářskou krizí z roku 2008. 

  

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Hlavní události ve zpravodajství a nové trendy 

Většinu roku 2020 ovlivnila v obsahu i organizaci zpravodajství ČTK pandemie covid-19, která měla 
dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí – ať už to byly podzimní krajské 
a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v komunikaci, ať už na bázi redakčních porad, zejména ale pak v případě 
rychlého operativního řízení.  Společná práce na zpravodajských sálech byla obnovena pouze 
v letních měsících, i když i tehdy jen částečně a s veškerou opatrností. Vedení zpravodajství se 
snažilo maximálně zabránit přenosu nemoci mezi zaměstnanci, aby nebyl ochromen denní provoz a 
produkce zpravodajství, což se díky včasným opatřením podařilo.  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

S klíčovým slovem “koronavirus” vyšlo v roce 2020 bezmála 49.000 zpráv, více než 16.000 headlinů a 
bezmála 1000 profilových materiálů, což je zhruba třetina všech textových zpravodajských materiálů 
roku 2020. Téma covid-19 převažovalo i v obrazovém zpravodajství, výrazně se zvýšil počet 
videostreamů – živých přenosů ČTK.  

Textové zpravodajství ČTK mělo z hlediska formátů vyšší dynamiku než v předchozích letech, o čemž 
svědčí rekordní počet headlinů (krátkých rychlých zpráv o 150 znacích). 

Pandemie výrazně snížila počet zahraničních cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii ČTK vůbec poprvé 
pokrývala americké prezidentské volby bez přítomnosti svého zpravodaje v USA, což ale kvalitu 
zpravodajství o této události nesnížilo.  

Redakce zpravodajství se opět podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci projektu 
univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetím rokem jako tzv. interní 
aplikant. Vedle testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil 
na možnosti ověřování (factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a 
možnosti automatické sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během krajských a senátních voleb.  

Vedoucí redakcí a šéfeditoři rovněž spolupracovali na dokončení vývoje a testování nové verze 
Multimediálního redakčního systému. Jeho součástí je i nástroj na bázi umělé inteligence, který má 
pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským textům. 
ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

Na jaře 2020 se výběr zajímavostí ze zpravodajství ČTK začal veřejnosti nově prezentovat  formou 
podcastů, které vycházejí pravidelně jednou týdně a příležitostně i ve formě rozhovoru. Tento formát, 
jehož popularita u konzumentů zpravodajství a publicistiky obecně roste, bude ČTK rozvíjet i nadále. 
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Centrální redakce 

Centrální redakce v roce 2020 vydala na 35.000 zpráv a bezmála 14.000 headlinů, což je výrazně 
více než v roce předchozím (28.000 zpráv a přes 8500 headlinů). Jde o důsledek dramatického vývoje 
kolem koronavirové pandemie. Překotný vývoj, doposud obvyklý u časově ohraničených událostí typu 
záplavy, odstartoval v polovině února a trval - s mírným zvolněním v průběhu léta - v podstatě po celý 
rok. 

Mimořádný nárůst počtu vydaných materiálů zaznamenalo zpravodajství z oblasti zdravotnictví a 
celkově referování o politických rozhodnutích týkajících se pandemie. Podstatně vzrostlo zpravodajství 
z řady postižených oborů, především z terciárního sektoru, tedy turistiky, gastronomie a 
volnočasových služeb. Významně se zvýšil počet zpráv ze školství, o které byl mezi odběrateli a 
u veřejnosti obrovský zájem. Velkou publicitu měly každodenní materiály z koronavirových statistik 
ministerstva zdravotnictví i zprávy o podpůrných programech pro postižené skupiny zaměstnanců, 
podnikatelů a firem. 

Mezi další významná témata patřilo zpravodajství související s cestou předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila na Tchaj-wan či pokrývání návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Praze. 
Z ekonomických témat se redakce důkladně věnovala okolnostem připravovaného rozšíření jaderných 
bloků v Česku, vývoji schodku státního rozpočtu a daňovým změnám včetně zrušení superhrubé 
mzdy.  

ČTK patří mezi vybraná média, která mají přístup na tiskové konference, kde je z důvodů pandemie 
počet přítomných novinářů omezený. Zejména v počátcích pandemie, než instituce zavedly formát on-
line tiskových konferencí, nabízela ČTK i možnost že její redaktoři v rámci tzv. poolu položí otázky i 
za média, která přístup neměla. 

Regionální redakce 

Regionální redakce ČTK vydala v roce 2020 bezmála 38.000 zpráv a 7118 headlinů, z toho asi 
čtvrtina se týkala ekonomického zpravodajství. I u sítě krajských zpravodajů ČTK jde o výrazný 
kvantitativní nárůst (v roce 2019 vydala 31.500 zpráv).  

V případě covidového zpravodajství přinášela ČTK podrobný zpravodajský servis o výskytu nemoci, 
opatřeních a jejich dopadech na krajské a mnohdy i okresní úrovni několikrát denně. Tento rok byl 
přitom zároveň i ve znamení krajských a senátních voleb, k nimž regionální redakce vydala na 1400 
zpráv a 450 headlinů. Zejména v červnu a na podzim také krajští reportéři a fotoreportéři podrobně 
mapovali potíže způsobené velkou vodou, s klíčovým slovem “záplavy” vyšlo v regionálním servisu 
570 zpráv a 140 headlinů. 

Mimořádně náročný rok má za sebou ostravská redakce ČTK, která nad rámec výše zmíněného 
referovala mimo jiné o dvou tragických požárech v Bohumíně a Havířově, přičemž žhářský útok 
v bohumínském panelovém domě s 11 oběťmi se zařadil mezi nejhorší v novodobé české historii. 
Ostravská redakce byla navíc výrazně více než ostatní vytížená i během léta kvůli rozsáhlému 
lokálnímu ohnisku covid-19 v dolech na Karvinsku. 

Zahraniční redakce 

Zahraniční redakce vydala v roce 2020 na 33.500 zpráv a bezmála 9900 headlinů, z toho zhruba 
pětinu tvořilo zahraniční ekonomické zpravodajství. I tady velmi výrazně dominovalo téma covid-19.  

Další zásadní událostí byly americké prezidentské volby, předcházející primárky i dramatický vývoj 
po volbách, k nimž zahraniční redakce vydala na 1100 zpráv a 300 headlinů. Odchodu Británie 
z Evropské unie, zejména pak vyjednávání budoucího uspořádání jejich vztahů, které se protáhlo až 
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do samého konce roku, věnovala ČTK na 400 zpráv a 130 headlinů. Důležitou zpravodajskou událostí 
pro zahraniční redakci byly i volby na Slovensku, které znamenaly výměnu politické garnitury. 

Sportovní redakce 

Tradiční svět profesionálního sportu se v důsledku pandemie v roce 2020 na řadu týdnů a mnohdy 
měsíců prakticky zastavil. Vzhledem ke zrušení či omezení sportovních akcí na národní i mezinárodní 
úrovni tak ve sportovním servisu vyšlo za rok na 38.000 zpráv a 5000 headlinů, zatímco o rok dříve to 
bylo 47.000 zpráv a 5700 headlinů.  

Letní olympijské hry, které se měly konat v Tokiu, byly o rok odloženy, stejně tak se rozhodli 
organizátoři zrušit či odložit další velké očekávané akce – například MS v hokeji či ME ve fotbale. 
Vedle zachycení průběhů soutěží se tak ČTK výrazně zaměřila na dopady pandemie na jednotlivá 
sportovní odvětví, kluby i jednotlivce. 

Personální změny: 

Na konci roku ukončil svou profesní kariéru vedoucí redakce Ladislav Josef, který sportovní 
zpravodajství ČTK řídil od roku 1997. Ve vedení redakce jej od 1. ledna 2021 vystřídal jeho dosavadní 
zástupce, editor Radomír Novák.  

Dokumentační redakce 

Dokumentační redakce připravila v roce 2020 celkem 4513 materiálů poskytujících souvislosti, vztahy 
či chronologie, společně označované jako Profily, což je o zhruba 300 více než v roce předchozím. 
Zhruba čtvrtina z nich se přímo týkala pandemie covid-19, k níž navíc dokumentační redakce denně 
připravuje přehledy hlavních událostí dne.  

Nemediálním klientům ČTK je pak určen nový celodenní zpravodajský přehled ČTK 24 Business 
Report, který připravuje rovněž dokumentační redakce a ČTK jej začala tvořit a nabízet v březnu 2020. 

Do dokumentační databáze ProFakta, která byla v Infobance ČTK spuštěna v dubnu 2018, přibylo 
za rok přes 4000 nových záznamů, čili nyní je v ní přes 80.300 dokumentačních materiálů, z toho přes 
27.300 multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 osobností, 
asi 2400 firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a přes 5000 tzv. milníků (typu Nažidla, 
Černobyl, Nagano apod).  Databáze ProFakta je denně doplňovaná o další multimediální materiály. 

Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí, ve které každý 
rok přibude nejméně 1000 nových záznamů (nyní je v této databázi téměř 55.000 záznamů), i v tvorbě 
ceněné komparativní databáze Neštěstí. 

Fotozpravodajství 

Na celkovém počtu vydaných fotografií se v roce 2020 podepsala protiepidemická opatření, která mj. 
znamenala výrazné snížení počtu zpravodajských akcí a rovněž komplikace pro práci fotoreportérů 
v terénu a na akcích. Zatímco v roce 2019 vydala ČTK ve fotozpravodajství 169.736 fotek, v roce 
2020 to bylo 145.165. Snímků z ČR (79.191) bylo o 11.000 méně než v roce předchozím. Úbytek 
klasických fotoreportáží se podařilo částečně nahradit reportážemi o životě během pandemie.  

S klíčovým slovem koronavirus vyšlo ve fotozpravodajství 36.268 fotografií (z toho z ČR 17.426). 
K dalším velkým zpravodajským akcím patřily volby na Slovensku, kam ČTK vyslala dva fotoreportéry, 
krajské a senátní volby (1157 snímků), říjnový tenisový turnaj žen v Ostravě a listopadové ME judu 
v Praze, během něhož fotoreportér ČTK strávil poprvé na domácí půdě několik dní ve zcela 
uzavřeném prostředí, tzv. bublině.  



 Strana 9
   

ČTK zajišťovala fotozpravodajství z akcí, na které byl přístup médií výrazně omezen. Šlo zejména 
o vládní jednání či zápasy závěru první a druhé fotbalové ligy 2019/20, kam měl přístup pouze 
fotoreportér národní tiskové agentury. Z tohoto důvodu ČTK snímky z těchto zápasů poskytovala 
všem médiím v rámci tzv. poolu. Kromě všech zápasů první ligy ČTK rovněž pokrývala větší počet 
zápasů ligy druhé, kam měla rovněž přednostní přístup.  

Ocenění 

Dlouholetý redaktor sportovní redakce Radek Smekal na konci roku 2020 jako první český sportovní 
novinář v historii obdržel cenu Mezinárodní lyžařské federace FIS Journalist Award. Federace uděluje 
toto ocenění každoročně novináři, který svou prací pomohl rozvoji lyžařských sportů. Smekal píše 
o lyžování, snowboardingu a dalších zimních sportech už přes 20 let. Pomáhal zajišťovat 
zpravodajství ze čtyř zimních olympiád.  

Fotoreportér Roman Vondrouš se stal absolutním vítězem soutěže Czech Press Photo (CPP) za rok 
2020 a zároveň zvítězil v kategorii Aktualita. Vondrouš zvítězil v kategorii fotografické portfolio také 
v celosvětové soutěži Mezinárodní asociace sportovních novinářů se sérií snímků z dostihového 
prostředí.  

Organizátoři soutěže Czech Press Photo také čtyři snímky z produkce ČTK vybrali v průběhu roku 
jako Foto měsíce CPP. Šlo o fotografie olomouckého fotoreportéra Luďka Peřiny, brněnského 
fotoreportéra Václava Šálka a dva snímky Romana Vondrouše.  

Reportáže Romana Vondrouše a Ondřeje Demla byly zařazeny do výstavy Czech Photo Centra 
nazvané 9x9, na které představilo devět českých fotografů se snímky na téma koronavirové 
pandemie.  

Audio 

V audioservisu, ve kterém ČTK nabízí sestříhané záznamy zásadních výroků ze zpravodajských akcí 
a vlastních rozhovorů, v roce 2020 přinesla klientům 7938 zvukových záznamů. O rok dříve jich bylo 
8815. Důvodem poklesu jsou opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru – ubylo zpravodajských akcí, 
zároveň se výrazně zhoršil přístup k respondentům.  

Naprostá většina audií loni vznikla pro domácí servis, když jich bylo 5055, dalších 1515 se týkalo 
ekonomických témat. Ze zahraničí redaktoři ČTK poslali 172 zvuků. Sportovní tematiku mělo 1196 
zvukových příspěvků. Právě ve sportu se výrazně projevilo rušení sportovních akcí nebo přerušení 
soutěží – o rok dříve bylo sportovních audií 1940.  

Novinkou zvukové produkce ČTK byl loni zpravodajský podcast Četkast. Vychází každý týden v pátek 
na platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a Lecton. Přináší výběr zajímavostí 
ze servisu ČTK. Během studentských workshopů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti vznikla 
speciální vydání tohoto podcastu, na jejichž vzniku se podíleli studenti.  

Zvukový servis ČTK 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  

Videoservis ČTK byl v roce 2020 ve znamení živých přenosů (videostreamů). Zájem o ně byl 
důsledkem opatření proti šíření koronaviru, která mimo jiné omezila fyzickou přítomnost novinářů 
na tiskových konferencích a zvýšila zájem o komunikaci na dálku.  
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ČTK jako agentura přenášela prakticky všechny tiskové konference vlády, stejně tak jako zásadní 
sdělení ministerstev či krizového štábu, případně z nich přebírala signál. 

Počet videostreamů v roce 2020 prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich včetně komerčních přenosů 
v rámci služby Protext Video bylo 260, v roce 2020 už 447. Nejsledovanější byly tiskové konference 
k problematice koronaviru. Z první desítky nejsledovanějších přenosů jich bylo osm, dalšími dvěma 
byly protest fotbalových fanoušků proti opatřením na Staroměstském náměstí z 18. října 2020 a 
virtuální tisková konference ke startu televizního kanálu CNN Prima News.  

V loňském roce ČTK ustoupila od přebírání zahraničních videoreportáží ze servisu agentury AFP, 
který skončil kvůli nezájmu klientů o tuto produkci. Nadále tak videoservis ČTK tvoří hlavně příspěvky 
vlastní. Loni jich bylo zhruba stejně jako v roce 2019, tedy kolem tisíce.  

Mezi odběratele videoservisu ČTK patří především české a slovenské zpravodajské weby a tomu 
odpovídá také tematická nabídka reportáží. Kromě hlavních událostí jde obvykle o významné věci 
z politiky, všechno to, co se dotýká přímo života lidí, dále různá neštěstí, katastrofy, ale také 
zajímavosti a lifestyle.  

ČTK Live 

Služba ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií, videí, audií a 
mnoha odkazů na relevantní sociální média) v roce 2020 v podstatě vypadla z agenturní nabídky. 
Důvodem byl pokles zájmu klientů o službu – před textovými přenosy dávají přednost videu. ČTK je 
přesto připravena v případě zájmu v budoucnu službu obnovit, například v případě velkých 
zpravodajských událostí typu parlamentních voleb.  

ČTK Online 

Epidemie nového typu koronaviru způsobila dramatický nárůst zájmu veřejnosti o zpravodajství. 
Odrazilo se to i v návštěvnosti webového portálu České noviny.cz, na kterém ČTK publikuje část své 
produkce. V březnu, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, návštěvnost Českých 
novin.cz vzrostla prakticky ve všech sledovaných metrikách ať už ve srovnání s předchozím měsícem 
nebo stejným obdobím předchozího roku. Počet uživatelů i počet zobrazených stránek se meziročně 
zvýšil o 300 procent a počet návštěv dokonce o 450 procent. Zvýšený zájem o zpravodajství - sice už 
ne v takovém rozsahu - byl patrný po celý rok - viz graf níže, který srovnává počty uživatelů Českých 
novin.cz v roce 2020 (modrá křivka) a 2019 (oranžová křivka). 

 

  

Významně posílila pozice Českých novin.cz na českém internetu a zpravodajský portál ČTK - řečeno 
sportovní terminologií - “postoupil do vyšší ligy”. Podle údajů Netmonitoru, které pravidelně zveřejňuje 
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a které srovnávají návštěvnost stránek českého internetu, 
například v říjnu 2017 figurovaly České noviny.cz na 142. místě, o rok později na 110. místě, v roce 
2019 jim patřilo 82. místo a v roce 2020 byly už na 36. místě žebříčku návštěvnosti všech webových 
stránek v ČR podle počtu uživatelů. Za tři roky tedy postoupily o více než 100 pozic. 
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Zvýšená návštěvnost Českých novin.cz si vyžádala posílení infrastruktury, přinesla ale také vyšší 
příjmy z reklamy. Zatímco v roce 2019 činily příjmy z reklamy publikované na Českých novinách.cz 2,5 
milionu korun, v tomto roce to bylo o 1,5 milionu korun více. 

Epidemie koronaviru však způsobila i to, že se nekonaly plánované velké sportovní události, tedy letní 
olympiáda, hokejové mistrovství světa a mistrovství Evropy ve fotbale. K těmto sportovním akcím už 
tradičně ČTK Online připravuje takzvané widgety – grafické aplikace určené zejména internetovým 
vydavatelům, které čtenářům nabízí atraktivní formou vše podstatné na jednom místě - od vizitek 
sportovců, představení sportovišť, statistik až po výsledky či on-line přenosy. 

Ve spolupráci s německou agenturou DPA nicméně ČTK nabídla widget k americkým prezidentským 
volbám, který se podařilo prodat sedmi klientům v ČR.  

ČTK Online pokračuje v dodávce zpravodajství pro vozy BMW. Zpravodajství ČTK se objevuje 
na centrálním displeji vozů. Stejnou službu mohou využívat také majitelé nových vozů Škoda.  

Pokračovala také spolupráce s německou meteorologickou společností WetterOnline, do jejíž aplikace 
Počasí & Radar dodává ČTK zpravodajství o počasí včetně fotografií či předpovědních map. 
Společnost WetterOnline je největším poskytovatelem meteorologických služeb v Německu a 
prostřednictvím aplikací i v dalších 30 zemích světa a její aplikace Počasí & Radar se mezi českými 
uživateli těší mimořádné oblibě. V loňském roce byla nejstahovanější aplikací na iOS na českém App 
Storu. 
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Statistika zpravodajských materiálů ČTK v meziročním srovnání  

2019 - 2020 

    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 

celkem 153 162 12 250 190 344 3 652 25 230 28 882 

 

    2020 Headliny 2020 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 53 481 5 220 58 701 2 164 13 452 15 616 
zahraniční 27 455 1 153 28 608 947 5 420 6 367 

ekonomické 27 226 2 693 29 919 1 147 7 822 8 969 
sportovní 37 886 2 715 40 601 781 4 243 5 024 
anglické 15 134 1 563 16 697 966 2 427 3 393 
profily - - 4 513 0 0 0 

dokumenty - - 60 0 0 0 
grafy - - 1 159 0 0 0 
video - - 1 284 0 0 0 
audio - - 7 938 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 124 0 0 0 

celkem 161 182 13 344 198 604 6 005 33 364 39 369 
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FOTOBANKA ČTK 

Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. Pohybuje se 
hlavně 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 a mnoha zastupovaných autorů. 

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.  

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovým nástupem pandemie koronaviru a s tím souvisel v prvním 
pololetí i pokles poptávky po fotografiích a komerčních službách. Ve druhé polovině roku poptávka 
opět vzrostla. 

Pokračování digitalizace 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou na základě memoranda podepsaného v roce 2019, a to i přes celou 
řadu protipandemických opatření a omezení obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně 
přístupné databázi fotobanky tak přibylo po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií 
zdigitalizovaných v rámci tohoto společného projektu. 

Další rok 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. V roce 2020 se 
podařilo vytěžit do databázového *.xml formátu dalších cca 60 popisových knih. Tento projekt začal 
koncem roku 2015. 

Databázi textových informací z popisových knih agentura začala obratem využívat při doplňování 
informací k fotografiím dodaným do ČTK po jejich digitalizaci v Národní knihovně. 

ČTK se digitalizací archivních fotografií zabývá 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. 

V letech 2009 až 2012 ČTK provedla hlavní část odborné probírky archivního fondu. Na projektu 
pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze svého zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace 
do tohoto projektu investovala 8,3 miliónu korun. Od roku 2012 pokračovala digitalizace archivních 
fondů především ze 70. a 80. let 20. století, která byla dosud v digitálním  archivu zastoupena spíše 
namátkově. 

V roce 2020 fotobanka zahájila společně se svým exkluzivním zahraničním partnerem Associated 
Press a společností PicRights tracking nelegálně použitých fotografií na doméně *.cz. 

Agentura rovněž nadále digitalizuje vlastními silami archivní předlohy na základě aktuálních 
požadavků klientů. 
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Výstavy 

ČTK připravila a produkčně zajistila putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii. Výstava byla k vidění v rámci Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti a následně putovala přes Olomouc a Brno do Prahy na pěší zónu Na Příkopě. 
Odtud na jaře roku 2021 pokračovala na korzo před galerií Czech Photo Centre do pražských Nových 
Butovic, následně do Opavy a až do prázdnin je již potřetí k vidění opět v Praze, tentokrát na území 
čtvrté městské části. 

Výstava navázala na předchozí podobné akce z let 2018 a 2019, které jsou popsány v příslušných 
výročních zprávách. Již v roce 2020 začala agentura plánovat a připravovat výstavu pro rok 2021. 
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OBCHODNÍ ÚSEK 

Koronavirová pandemie podstatně ovlivnila činnost Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní 
výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním dohodám z konce roku 2019 a začátku roku 2020, 
tedy před vypuknutím epidemie, a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Ve srovnání s rokem 2019 vzrostly celkové výnosy OÚ o 1,97 % a proti rozpočtu o 2,02 %. K roku 
2018 vzrostly výnosy o 3,37 %. 

Přímé ztráty způsobené pandemií činily 1,11 % z původně očekávaných příjmů OÚ. Tyto ztráty 
pramení z vypovězených obchodních smluv, z vynucených slev a z nenaplněných rozpočtovaných 
příjmů za produkty, které se z důvodu neuskutečněných zpravodajských událostí nerealizovaly 
(především šlo o widgety ze světových sportovních událostí).  

Zejména v důsledku ztrát z pandemie nepokryly výsledky OÚ roční míru inflace, která za rok 2020 
činila výrazných 3,2 %.  

Provoz OÚ byl od prvních březnových týdnů s výjimkou letních měsíců po celý rok silně poznamenán 
pandemií. V podstatě ze dne na den přešel celý úsek na práci z domova, což si vyžádalo velké úsilí 
organizační, úpravu administrativních postupů a také vybavení zaměstnanců potřebnou technikou. 
Díky odpovědnosti a flexibilitě pracovníků OÚ a ÚIT nemělo převedení režimu do on-line prostoru 
výraznější vliv na činnost OÚ ve vztahu k zákazníkům ani k ostatním úsekům ČTK. 

Náhlý přechod na home office se ovšem týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie v ČR zřídil 
OÚ odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

Na zvýšenou poptávku po informacích reagoval OÚ ve spolupráci s ÚIT hned v prvních dnech po 
vyhlášení vládních protiepidemických opatření sestavením speciálního koronavirového servisu. Tato 
služba v podobě výběru relevantních zpráv v Infobance ČTK byla určena veřejnosti, firmám a státním 
institucím, a to za cenu pouze na úrovni režijních nákladů. Také ohlas na tuto speciální nabídku byl 
velmi pozitivní.  

S pomocí tiskových odborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR připravily OÚ a ÚIT 
individuální přístupy do Infobanky ČTK pro všechny poslance a senátory, a to i přes mobilní telefony. 
Řada z nich ocenila, že díky tomu měli průběžné aktuální informace k dispozici i při své práci.  

Hospodářské důsledky pandemie v mediálním odvětví, zejména pokles prodaného nákladu deníků a 
časopisů a podstatné omezení inzerce způsobily problémy značnému počtu klientů ČTK, především 
vydavatelům a firmám poskytujícím služby v oboru média, komunikace a PR. Zvýšená návštěvnost a 
reklamní výnosnost on-linových titulů tyto ztráty nevykryla. Na tuto situaci reagovala část klientů 
(méně než desetina) výpovědí smlouvy, a to i přes nabídky ze strany OÚ na jiné řešení problému. 
Několika zákazníkům poskytla ČTK v zájmu zachování obchodního partnerství na omezenou dobu 
slevu. 

I přesto koronavirová krize jasně prokázala, že zpravodajství ČTK je pro naprostou většinu jejích 
zákazníků, a to především z mediálního odvětví a z firemní a státní sféry, nepostradatelné. Důkazem 
byla často komplikovaná obchodní jednání, při nichž někteří s odkazem na ekonomickou situaci 
uvažovali o ukončení nebo podstatném omezení smluvního vztahu, ale právě kvalita a rozsah servisu 
je přesvědčily o jeho zachování, a to v zásadě za dosavadních podmínek.  
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Vypovídají o tom i smlouvy s novými klienty, které do jisté míry nahrazují ztráty z výpovědí a 
vynucených slev, stejně jako prodloužení smluv s rozhodujícími zákazníky či jejich převedení 
z termínovaného do trvalého režimu. 

Nabídkové a informační akce mohl vést OÚ vzhledem k protiepidemickým omezením téměř výhradně 
distanční formou. Zamýšlené osobní prezentace a setkání byly odložené na dobu, až to bude možné. 
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AKADEMIE ČTK 

Výnosy za rok 2020 dosáhly částky 828 100 Kč bez DPH, což je o 8 % méně, než byl plán. 
Na výsledku se výrazně podepsala opatření přijatá kvůli koronaviru. Zatímco před propuknutím 
epidemie se měsíční výnosy pohybovaly kolem 100 000 Kč bez DPH, po zrušení prezenční výuky to 
byly jen desítky tisíc korun. Nejvíc tradičně vydělával kurz Člověk před mikrofonem a kamerou. 

V březnu 2020 přešla Akademie zcela na on-line výuku. Do konce května, kdy se na čas vrátila 
k prezenční výuce, zorganizovala deset webinářů. Od června nabízela kurzy v on-line i off-line formě.   

Kvůli koronaviru bylo nutné od podzimu opět zcela přejít na distanční výuku. Musela se odložit řada 
kurzů, které jinak než prezenčně uskutečnit nejdou (Člověk před mikrofonem a kamerou, Základy 
fotožurnalistiky, Jak natočit a publikovat video).  

Koncem roku 2020 zařadila Akademie ČTK do své nabídky on-line workshop pro žáky základních a 
středních škol. Na dvouhodinovém semináři se žáci dozvědí, jak funguje tisková agentura, jak v ní 
vznikají zprávy, proč jsou důležité zdroje nebo jak rozeznat objektivní zprávy od názorů, polopravd a 
výmyslů. O kurz byl velice dobrý zájem. 

Akademie ČTK získala 17. 12. 2020 akreditaci MŠMT na mediální seminář pro učitele Jak vzniká 
zpráva. O seminář byl velký zájem, účastnili se jej učitelé středních a základních škol z různých částí 
republiky. Po přechodu na distanční výuku na něj navázal kurz pro žáky základních a středních škol 
o mediální gramotnosti s důrazem na roli veřejnoprávních médií. Také tento kurz se setkal u učitelů i 
žáků s velmi pozitivním ohlasem. 
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PROTEXT 

Na nemediální klienty, tedy na firmy, instituce, svazy a asociace je zaměřena Služba Protext (PR 
Original Text). Byla v ČTK založena už v roce 1999 a původně byla určena jen pro distribuci tiskových 
sdělení. Soukromé i veřejné subjekty, ale i jednotlivci mohou za úplatu využít distribuční kanály ČTK 
pro rozšíření vlastního tiskového sdělení. A to jak ve formátu B2B do redakcí médií, tak B2C přímo 
ke koncovému čtenáři. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční sdělení 
zadavatele“. Služba je dostupná 7 dní v týdnu. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
K distribuci tiskových sdělení se postupně přidávají další komunikační služby pro odbornou i širokou 
veřejnost, roste počet zákazníků, zásah i obrat střediska. 

V roce 2020 Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 
2019. Servis využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce.  

Významně se uplatňuje také rozšíření služeb Protextu na tzv. barterové weby. ČTK tímto využívá 
svých dlouhodobých smluv s vydavateli médií a publikuje na smluvních webech tiskové zprávy třetích 
stran. Jako novinku uplatnil Protext v minulém roce také prostor na rozhlasových vlnách. 
Přepracovanou a upravenou tiskovou zprávu je tak schopen vysílat v rádiích skupin MMS, Active 
Group a Londa. 

Pokračoval rozvoj služeb Protext Video a Protext Speciál, které byly spuštěny v roce 2018. 

Protext Video zajišťuje videopřenos z jakékoli akce, například z tiskové konference, veřejné debaty, 
prezentace nového výrobku, a jeho distribuci do redakcí médií. Garantováno je také vysílání 
na zpravodajském webu Českénoviny.cz a na sociálních sítích ČTK. Za příplatek dokáže Protext 
Video garantovat vysílání na klientských zpravodajských webech (iDNES.cz, Novinky,cz, Info.cz, 
Echo24.cz, Týden.cz a i60.cz), se kterými se dělí o provizi. I přes ekonomickou krizi spojenou 
s pandemií si komerční videopřenosy vedly velice dobře. V roce 2018, kdy služba Protext Video 
začala, se uskutečnilo 41 přenosů, v roce 2019 už to bylo 80 přenosů a v roce 2020 dokonce 196 
přenosů, tj. o 145 % více než v roce předchozím. 

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. Speciální přílohy jsou obvykle navázány na eventy, tj. konference, veletrhy, výroční 
shromáždění. Kvůli pandemii a rušení akcí byla tato forma v roce 2020 podstatně omezena, přesto 
příjmy z této služby díky přizpůsobení se potřebám klientů klesly jen o 5 %. 

Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky 
spolupráci se světovými tiskovými agenturami. V rámci této služby zajišťuje i překlady do cizích 
jazyků. Agenturám BusinessWire (USA), APA–OTS (Rakousko), PRNewswire (Velká Británie) a 
od léta 2020 nově i Intrado – GlobeNewswire Media (USA) 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 26,6 % z celkových příjmů. 

Novou službou je od prosince 2020 Četkast Pro Business. Je to komerční podcast, který využívá 
popularity této audio formy šíření informací. S klientem vede rozhovor zkušená moderátorka, 
sestříhaný rozhovor o délce 20-30 minut se distribuuje na platformách Google Podcast, Apple Podcast 
a Spotify a také na sociálních sítích. 

Celkově příjmy Protextu v covidovém roce 2020 stouply o 13 % z 12,5 mil. Kč na 14,1 mil. Kč. I to 
svědčí o tom, že rozvoj komunikačních a PR služeb jde správným směrem a že se z tohoto malého 
oddělení agentury stává skutečné Virtuální tiskové středisko. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Rozvoj 

Začátkem roku byl dokončen projekt, ve kterém byl společně s partnery vyvíjen systém pro tvorbu 
zpravodajství na základě připravených šablon a dat získaných z externích zdrojů. Výsledky projektu 
byly nasazeny pro tvorbu opakovaných zpráv a ve větším měřítku byly využity při zpracování výsledků 
podzimních senátních a krajských voleb. Nástroj pro vyhledávání archivních fotografií k textům byl 
integrován do připravovaného redakčního systému. Nabídku tohoto systému klientům bohužel 
zabrzdila epidemie. 

Vývoj nového redakčního systému byl po celý rok hlavní náplní práce pro vývojářský tým ČTK. Vývoj 
byl dokončen na konci roku a po testování a úpravách podle zkušeností redakce získaných v rámci 
pilotního provozu bude systém připraven k nasazení v prvním čtvrtletí roku 2021. 

Automatizace a jejích dopadů se týká rovněž projekt FSV UK, jehož je ČTK aplikačním partnerem. 

Pokračovaly práce na digitalizaci analogových fotografií ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Infrastruktura  

Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií onemocnění covid-19 a s tím spojeným přechodem 
na práci z domova. Ještě před nástupem epidemie se podařilo dokončit obměnu pracovních stanic 
související s nutností nahradit dosud používaný operační systém Windows 7. Při nástupu epidemie 
jsme tak měli k dispozici nové počítače i část vyměňovaných. Dokázali jsme tak v březnu doslova 
přes noc vybavit redakci výpočetní technikou potřebnou pro práci z domova a následně zajistit 
vybavení i zbývajícího personálu. Především té části personálu, která byla do té doby zvyklá pouze 
práci hlavní budově, jsme dokázali zajistit vzdálený přístup pro práci z domova a poskytnout 
potřebnou podporu. Touto formou jsme zpřístupnili i část aplikací do té doby dostupných jen z interní 
sítě. Podstatně jednodušeji jsme pak zvládli i částečný přechod zpět na začátku léta a téměř úplný 
opětovný přechod na práci z domova na konci roku. 

Na pracovišti jsme po celý rok udržovali jen službu potřebnou pro dohled a zajištění chodu 
informačních systémů a podpory interních klientů i zákazníků. Zbytek zaměstnanců ÚIT pracoval 
stejně jako ostatní kolegové z domova. 

Ve druhé polovině roku proběhlo interní výběrové řízení na dodávku serverů pro virtualizační 
platformu a souběžně s tím začaly práce na nasazení její nové verze a migraci všech serverů 
do nového prostředí. Tato migrace bude dokončena během prvního čtvrtletí roku 2021. 

Navýšena byla kapacita internetového připojení, včetně záložní přípojky a ke konci roku jsme 
revidovali datové i hlasové připojení sítě regionálních poboček a převedli je k novému poskytovateli. 
V nadcházejícím roce tak budou sníženy náklady na její provoz. 
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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. Generální ředitel ČTK byl i v roce 2020 členem Boardu 
EANA. 

Obě pravidelné konference MINDS musely být kvůli epidemii zrušeny a byly nahrazeny online 
setkáními a konferencemi. Říjnová konference byla zaměřena na využití umělé inteligence 
v žurnalistice a na kontakty s několika vybranými startupy působícími v oblasti médií. 

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 2020 
 

SHRNUTÍ 

Rok 2020 byl nejen pro ČTK rokem zcela mimořádným. Agentura se však s dopady pandemie 
dokázala vyrovnat a dosáhla navzdory všem nepříznivým okolnostem mírného zisku, a to o řád 
většího, než plánoval rozpočet. Zisk činil 1,739 mil Kč. 

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven jako ziskový ve výši 178 tisíc Kč a proti předchozímu roku počítal 
s vyšším růstem výnosů i nákladů. 

Rozpočet navržený a schválený v prosinci 2019 ovšem nemohl počítat ani s výpadky příjmů, ani 
s novými náklady způsobenými pandemií. 

Výpadky příjmů se týkaly především nájmů, i když také příjmů ze zpravodajství. 

Zvýšené náklady především zahrnují ochranu zdraví zaměstnanců ČTK a nájemců v podobě 
dezinfekcí, nadstandartních úklidů, speciálních technik úklidu a osobních pomůcek pro zaměstnance. 
Tržními mechanismy se podařilo dosáhnout se zákazníky dohod o slevách z poskytnutých služeb a 
nájmů. 

Na činnost agentury se nevztahuje žádná z přímých finančních podpor státu (covidových 
kompenzačních programů). 

V hlavních činnostech1, což je dlouhodobě a standardně vykazovaný agregát, jehož cílem je 
eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření, ČTK dosáhla i zisku 8,5 milionu Kč. 
Tím o 4,6 milionu Kč překonala rozpočet. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 3,8 milionu Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo 
2,6 milionu Kč. Meziročně se výsledek zhoršil o 4,3 milionu Kč. 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

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.  

V roce 2020, tedy roce pandemie koronaviru, se celkový růst tržeb zpomalil, i když rozhodují druh 
tržeb – tržby za zpravodajství – se mírně zvýšil. 

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

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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Tržby za zpravodajství dosáhly objemu 193 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 2,6 mil. Kč. Z ostatních 
druhů se na zvýšení podílí zejména tržby spojené s reklamními službami. Opačný trend měly tržby 
za nájemné, techniku. Tržby za nájemné byly mimo jiné ovlivněny opatřením2 , které znevýhodnilo 
ČTK jako pronajímatele ve prospěch nájemců, kteří po jisté období nemuseli plnit své závazky 
z nájmu. 

Pokud jde o růst nákladů, jde zejména o mzdy. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 7,5 mil. Kč a 
dosáhly úrovně 183,2 mil. Kč. Z ostatních nákladů jsme zaznamenali pokles cen za energie, cestovné 
a služeb spojených s produkty Protext. 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 261 mil. Kč, rozpočet překročily o 1,6 % a náklady 
dosáhly hodnoty 252 mil. Kč, kdy rozpočet počítal s náklady o 0,2 % vyššími. Proti předchozímu roku 
výnosy vzrostly o 2,1 mil. Kč (0,8 %) a náklady vzrostly o 6,4 mil. Kč (2,6 %). 

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

 

Celkové tržby celé ČTK za výrobky a služby dosáhly hodnoty 266,7 mil. Kč a meziročně se snížily 
o 0,1 %. Rozpočet překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). Celkové náklady dosáhly hodnoty 265,7 mil. Kč a 
meziročně se tak zvýšily o 1,5 %. Rozpočet překročily o 1,1 mil. Kč (0,4 %). 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6,5. Agentura nemá žádné bankovní 
půjčky. Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2020 opět v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové 
ocenění AAA Czech Stability Award udělené opětovně společností Bisnode.  

  

                                                      
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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MAJETEK 

Rozvaha 

Aktiva 

Bilanční suma se meziročně zvýšila o 843 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení 
dlouhodobého majetku o 4,3 mil. Kč a zvýšením oběžných aktiv o 5,2 mil. Kč spolu se snížením 
ostatních aktiv o 82 tis. 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 4,6 mil. Kč pohledávky a o 606 tis. Kč se zvýšil finanční majetek. 

Pasiva 

V pasivech se vlastní kapitál snížil o 2,3 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 zůstaly na stejné úrovni a jejich podíl činil 10,47 %. O 0,3 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé 
závazky a o 1,6 mil. Kč se snížily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla (časové rozlišení) o 3,1 
mil. Kč vlivem zvýšení výnosů příštích období. 

Tabulka 2 - Hlavní položky rozvahy 

 

  

k 31.12.; v tis. Kč 2020 2019 2018 Podíl v % Rozdíl 20-19

Aktiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Dlouhodobý majetek 272 017 276 310 281 959 58,06% -4 292

z toho dlouhodobý nehm. majetek 289 389 177 0,06% -100

dlouhodobý hmotný majetek 270 518 275 921 281 782 57,74% -5 403

z toho pozemky 38 262 38 262 38 262 8,17% 0

budovy, stavby 218 735 227 246 234 423 46,69% -8 511

sam. mov. věci 13 158 9 757 8 536 2,81% 3 401

jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0

nedok. dlouh. maj. 343 635 541 0,07% -292

dlouhodobý finanční majetek 1 210 0 0,26% 1 210

Oběžná aktiva 194 237 189 018 183 699 41,46% 5 218

z toho zásoby 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 38 552 33 939 32 365 8,23% 4 612

finanční majetek 155 685 155 079 151 334 33,23% 606

Ostatní aktiva 2 261 2 343 1050 0,48% -82

Pasiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Vlastní kapitál 407 919 410 173 413 052 87,07% -2 255

Cizí zdroje 49 046 49 080 46 183 10,47% -34

z toho rezervy 2 315 1 065 1 738 0,49% 1 250

dlouhodobé závazky 22 607 22 297 21 401 4,83% 310

krátkodobé závazky 24 124 25 718 23 044 5,15% -1 594

bankovní úvěry 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 11 550 8 418 7 473 2,47% 3 132
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Finanční majetek 

Na přelomu března a dubna došlo ke skokovému snížení plateb od našich zákazníků za služby. Tím 
došlo k poklesu cash flow o více než 6 milionů Kč. Tyto opožděné platby našich zákazníků se podařilo 
do konce roku vyrovnat a stabilizovat. Výpadek cash flow byl jednou z největších ekonomických 
hrozeb této fáze pandemie. 

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 2020 
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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. 2020 činil 28 105 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 795 tis. a z fondu propagace to bylo 94 tis. Kč. 

Účelem fondu Rady ČTK je umožnění mimořádného čerpání výdajů spojených s výkonem funkce 
člena Rady ČTK a účelově spadající do cestovních náhrad. Tyto náhrady nejsou členům rady 
příslušné ze zákona.  

Výši a rozdělování zisku do fondu navrhuje generální ředitel na základě hospodářské situace ČTK 
v rámci roční závěrky spolu s ostatními fondy ze zisku. 

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

  

  

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení
konečný 
zůstatek

 sociální fond 3 245 1 163 2 082
 fond soc.pojištění 292 300 108 484
 fond vzdělávání 339 800 520 619
 fond rozvoje 3 018 2 000 795 4 223
 fond penzijního připojištění 2 056 4 000 1 134 4 922
 fond propagace 620 400 94 927
 fond digitalizace 989 180 809

 fond Rady ČTK 200 200

Fondy ze zisku celkem 10 559 7 700 3 993 14 266

v tis. Kč
2020
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2020 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce nezměnil. 

Tabulka 4 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

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

obchodní úsek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

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

řízení a správa 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

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

ostatní 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Celkem 248 249 248 247 246 245 245 245 246 249 249 248 
 

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 2019 se zvýšil o 1,64. Ovšem ve srovnání s celým rokem 2019 se zvýšil o 1,42 
zaměstnance. Ani zde tedy nedošlo k výraznějším změnám a průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců je stabilní. 

Graf  3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2019 
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Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2018 

rok jednotka 2020 2019 2018 

evidenční počet k 31.12. počet 248 248 254 

ukazatel fluktuace v % % 4,04 8,81 8,45 

průměrný věk roky 46,48 45,78 45,09 

průměrná doba zaměstnání roky 14,92 15,14 15,07 

% bez maturity % 4,67 5,18 5,08 

% středoškoláků % 31,91 31,47 30,85 

% vysokoškoláků % 63,42 63,35 64,06 

% redaktorů % 72,58 73,31 72,15 
 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty 46,48 a meziročně se zvýšilo 0,7 
roku. Průměrná doba zaměstnání mírně klesla na 14,92 roku. Ukazatel fluktuace se snížil na 4,04 %. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 63,42 %. Podíl 
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců je několik let stabilní. 

Mzdy 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 3,53 %, což při meziroční míře inflace 3,2 % znamenalo mírné 
zvýšení reálné mzdy o 0,32 %. Výkony stagnovaly s mírným poklesem o 0,12 %, což při růstu 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1,42 % vedlo ke stagnaci produktivity. Objem 
vyplacených mezd o 3,41 %, tedy o více než čtyři milióny korun, vzrostl. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2020 2019 2018 
% 

2020/2019 

Objem vyplacených mezd tis. Kč 130 049 125 762 122 409 103,41% 

z toho ve zpravodajství tis. Kč 92 119 89 993 87 829 102,36% 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 241 241 239 99,88% 

z toho ve zpravodajství jedn. 173 173 173 100,00% 

Průměrný výdělek Kč/měsíc 44 977 43 443 42 675 103,53% 

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 44 418 43 393 42 429 102,36% 

Výkony tis. Kč 266 740 267 052 256 825 99,88% 

Produktivita práce tis. Kč/rok 1 107,01 1 107,00 1 074,44 100,00% 

Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 539,72 521,32 512,10 103,53% 
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Nominální a reálná mzda 

Průměrná mzda se v roce 2020 zvýšila nominálně o 3,53 %, reálně o 0,32 %. Poměr průměrného 
výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,26. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

Kč 
prům. mzda 

2020 
prům. mzda 

2019 
prům. 

mzda 2018 
změna 

nom. mzdy 
inflace 

změna 
reál. mzdy 

ČR 35 611 34 125 31 885 4,35% 3,20% 1,12% 

ČTK 44 977 43 443 42 675 3,53% 3,20% 0,32% 

poměr ČTK/ČR 1,26 1,27 1,34 0,81     
 

Sociální program 

Na sociální program ČTK v  roce 2020 vynaložila 2,4 mil. Kč, tedy o 2,3 mil. Kč méně než v roce 2019. 
Meziroční pokles je způsoben uplatněním daňově uznatelné části stravného ve výši 55 % z ceny 
stravenky na vrub nákladů a penzijního připojištění ve výši 50 %. 

Největší podíl na čerpání (49%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2020 na stravu 65,- Kč 
za odpracovanou směnu. Celkový náklad činil 1,19 miliónu korun.  

Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % 
z výdělku. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2020 byl 47 % a celkový náklad činil přes jeden 
milión 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 2020 2019 2018 

stravné - soc. fond 1 186 2 353 2 988 

fond soc. pojištění 108 171 252 

penz. připojištění - fond 1134 2 186 2 105 

celkem 2 428 4 710 5 345 
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HOSPODAŘENÍ 

Celkové výsledky  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 1,739 mil. Kč. 

Z toho byl provozní hospodářský výsledek 3,8 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 
mínus 1,2 mil. Kč (vlivem kurzových rozdílů) a daň z příjmů (splatná + odložená) 926 tis. Kč. 

Tržby meziročně mírně klesly o 312 tis. Kč a výkonová spotřeba o 6,2 mil. Kč.  Osobní náklady se 
zvýšily o 7,5 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti, tvořená odpisy a opravnými položkami 
k pohledávkám, se snížila o 1,3 mil. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 3,3 mil. Kč. Výkonová spotřeba byla nižší (o 3 mil. Kč). 
Osobní náklady byly vyšší o 1,5 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 2 mil. Kč. Provozní 
hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 2,6 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 klesly o 0,1 %. Rozpočet 
překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 260 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,7 %. 
Rozpočet překročily o 3,5 mil. Kč (1,4 %). 

Rozhodujícím druhem jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 192,5 mil. Kč a 
meziročně se zvýšily o 1,5 mil. Kč.  Rozpočet počítal s úrovní 191 mil. Kč a překročen byl o 1,5 mil. Kč 
(0,8 %). 

Tržby za techniku meziročně klesly o 29,2 % na 6,3 mil. Kč. Na rozpočet jim chybělo 284 tis. Kč. 

Tržby za nájemné meziročně klesly na 27,6 mil. Kč, což znamenalo pokles o 1,5 mil. Kč. Rozpočet 
předpokládal jejich zvýšení, ale chybělo na něj 2,4 mil. Kč.  Na „koronavirových“ slevách bylo 
poskytnuto více než 1,2 mil. Kč. 

Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 1,5 mil. Kč a o 1,5 mil. Kč také překročily rozpočet. 

Tržby za ostatní služby se mírně snížily o 245 tis. Kč a dosáhly úrovně 36,4 mil. Kč. Rozpočet 
předstihly o 3 mil. Kč. Jsou tvořeny tržbami Databanky multimédií, službami PROTEXT speciál, 
komerční videostream.  

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2020 podílely na celkových výsledcích částkou 724 tis. Kč. Tradičně je 
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 
210 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 2020 představoval jejich objem 70 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 7,5 
mil. Kč (4,3 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců o 1,42 % a zvýšením průměrného výdělku o 3,53 %. 

Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 1,5 mil. Kč (0,8 %). 

Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2019 klesly za celou 
ČTK o 4 881 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly nižší o 1,6 mil. Kč.  
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V hlavních činnostech se objem nakupovaných služeb snížil o 2,9 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby 
nižší o 3,7 % (1,8 mil. Kč).  

Meziročně se významně snížilo cestovné, převážně vlivem koronavirových restrikcí. Dále se snížily 
nakupované služby reprezentace, datové služby, inzerce a reklama. Ostatní druhy nakupovaných 
služeb se zvýšily. 

Dosud neuvedené náklady meziročně klesly o 1,8 mil. Kč a rozpočet překročily o 1,7 mil. Kč. Jde 
zejména o náklady spojené s produkty Protext.  

Náklady spojené s nákupem osobních ochranných pomůcek a zvýšenou desinfekcí prostor činily 
420 tis. Kč. 

Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

Odpisy 

Odpisy se ve srovnání s minulým rokem o 380 tis. Kč zvýšily a dosáhly úrovně 12,5 mil. Kč. Proti 
rozpočtu ušetřily 1,3 mil. Kč. 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie se o 1,3 mil. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 1,4 mil. Kč. 

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1,3 mil. Kč), daň z příjmů (113 tis. Kč) a odložená 
daň z příjmů (813 tis. Kč). 

  

 Kč Skut. 2020 Skut. 2019 R 2020 rozdíl 20-19
změna k 

2019
rozdíl 20-R

změna k 
rozp.

opravy a udržování 5 658 365 5 642 087 7 055 885 16 277 0,3% -1 397 520 -19,8%

cestovné 3 518 492 5 186 150 5 652 366 -1 667 657 -32,2% -2 133 873 -37,8%

reprezentace 510 198 868 036 793 859 -357 837 -41,2% -283 661 -35,7%

telefony 1 846 036 1 789 143 1 830 359 56 893 3,2% 15 677 0,9%

datové služby 2 213 088 2 326 190 2 348 938 -113 102 -4,9% -135 850 -5,8%

nákup agentur 10 843 592 10 458 324 10 859 770 385 268 3,7% -16 178 -0,1%

inzerce, reklama 201 619 293 994 312 518 -92 375 -31,4% -110 899 -35,5%

software 809 546 523 226 645 390 286 320 54,7% 164 156 25,4%

nájemné  (bez leas) 1 413 244 1 299 681 1 385 303 113 563 8,7% 27 941 2,0%

ostraha 2 090 170 1 929 617 1 952 360 160 553 8,3% 137 810 7,1%

úklid 1 117 791 1 036 744 1 165 084 81 047 7,8% -47 293 -4,1%

fotoslužby 2 216 016 2 214 914 2 001 493 1 102 0,0% 214 523 10,7%

audit a právní služby 1 566 700 1 531 800 1 479 500 34 900 2,3% 87 200 5,9%

elektronický archiv 280 800 272 400 272 400 8 400 3,1% 8 400 3,1%

dosud neuvedené 11 667 075 13 507 749 9 969 477 -1 840 674 -13,6% 1 697 598 17,0%

celkem služby 45 952 731 48 880 054 47 724 701 -2 927 323 -6,0% -1 771 970 -3,7%
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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 36,7 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 60 % a na výnosech ze 74 %. Náklady na 
krajské redakce dosáhly výše 36 mil. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2020 částky 4,8 mil. Kč. 

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 11,4 mil. Kč a přímé výnosy 17,4 mil. Kč. To 
představovalo 4,3 % nákladů a 6,5 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6 mil. Kč. 

Středisko Protext mělo přímé náklady 8 mil. Kč a přímé výnosy 10,3 mil. Kč. To představovalo 3 % 
nákladů a 3,9 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty 2,4 mil. Kč. 

Akademie hospodařila se ztrátou téměř 1 mil. Kč s výnosy 0,9 mil. Kč a s náklady 1,9 mil. Kč. 

Provoz budov spolu s nájmy měl přímé náklady 30,8 mil. Kč a přímé výnosy 27,9 mil. Kč. To 
představovalo 11,6 % nákladů a 10,4 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty -2,9 mil. Kč. 
Vlastní nájemní činnost pak měla přímé náklady 23,4 mil. Kč a přímé výnosy 27,8 mil. Kč. To 
představovalo 8,8 % nákladů a 10,4 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 4,4 mil. Kč. Přímé 
náklady provozu budov byly 7,4 mil. Kč, což představovalo 2,8% nákladů.  

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 2020 představoval objem těchto položek 2,5 % 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 160 236 60,30% 196 957 73,64% 36 722
z toho slovní zpravodajství 134 898 50,77% 168 996 63,18% 34 098

z toho multimediální zpravodajství 24 794 9,33% 22 563 8,44% -2 231
z toho zahr. odbočky 4 797 1,81% 28 0,01% -4 768

z toho ob lastní odbočky 36 193 13,62% 35 648 13,33% -544
z toho ČOL 544 0,20% 5 398 2,02% 4 854

databanka multimédií 11 362 4,28% 17 390 6,50% 6 029
Protext 7 962 3,00% 10 347 3,87% 2 385
Akademie 1 870 0,70% 885 0,33% -985
obchodní úsek 6 677 2,51% -5 0,00% -6 682
bártry 7 020 2,64% 6 836 2,56% -184
úsek informačních technologií 19 669 7,40% 7 114 2,66% -12 556
řízení a správa 13 568 5,11% 47 0,02% -13 521
provoz budov + nájmy 30 803 11,59% 27 872 10,42% -2 931

z toho nájmy 23 422 8,81% 27 860 10,42% 4 438
z toho provoz budov 7 381 2,78% 12 0,00% -7 369

Společné náklady a výnosy 6 557 2,47% 10 0,00% -6 547

celkem 265 725 100,00% 267 464 100,00% 1 739
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

V roce 2020 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno jinými významnými mimořádnými vlivy, nežli 
mnohokrát zmiňovanými opatřeními proti pandemii. 

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 2020 
byl zvýšen o 813 tis. Kč.  

V průběhu roku 2020 nebyly vypláceny odměny v plné výši z důvodů nejisté situace vzniklé 
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Proto na ně byla v rámci závěrky 2020 vytvořena 
rezerva ve výši 1 250 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

rezerva na odměny 45 1 250 1 250

rezervy celkem 1 065 1 250 2 315

odložený daňový závazek 48 20 218 813 21 031

celkem 21 283 813 23 346

2020 2019 2018 2017 2016

646 - Výnosy z odepsaných pohl. 39 875 31 011 346 925 15 387 35 513

546 - Odpisy pohledávek -2 134 881 -48 365 -496 000 -1 101 177 -1 033 267

558 - Tvorba zákon. oprav. pol. 426 117 -349 806 -527 278 204 358 252 558

559 - Tvorba opravných položek 373 084 -509 599 249 224 5 204 115 -593 755

Saldo celkem -1 295 806 -876 759 -427 129 4 322 683 -1 338 951
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VÝVOJ V ROCE 2021 

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 2020 ovlivnily.  

 

Odhadovaný vývoj v roce 2021 

Rozpočet na rok 2021 vycházel z očekávání stagnace výnosů. Rozpočet je přesto schválen jako 
mírně ziskový (433 tisíc Kč). 
 
V samém závěru roku byla ČTK přidělena dotace Evropského Parlamentu na projekt „Evropa proti 
covid-19“, která nemohla být součástí rozpočtu (byla přidělena po jeho schválení). Je určena pro krytí 
nákladů projektu po dobu 20 měsíců, a proto je časově rozlišena. Hospodářský výsledek roku 2021 
ovlivní částkou 2,2 mil. Kč. Jde o projekt komerčního úseku Protext, který nijak nezasahuje 
do zpravodajství. 
 
ČTK v samém závěru roku informovala o uvažované akvizici společnosti Profimedia a.s., díky níž 
rozšíří služby o další obrazové zdroje, protože tato společnost zastupuje zhruba 350 dodavatelů 
fotografií. Na činnostech vedoucích ke koupi podílu se nadále pracuje a nic nenasvědčuje tomu, že by 
k nákupu 100 % podílu společnosti nemělo dojít. 
 
S ohledem na pozitivní vývoj hospodaření ČTK zavedla stravenkový paušál, který, mimo jiné, přinesl 
daňový balíček schválený ve vánočním období. S tímto výdajem rozpočet nepočítal. 
 
Pozitivní vývoj hospodaření prvního čtvrtletí roku dává značnou míru jistoty dodržení rozpočtovaného 
cíle. 
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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 2020 v pořadí 143. zasedáním dne 20. ledna. Uskutečnilo se dvanáct 
zasedání, z toho tři formou videokonference, a rada přijala rekordních 74 usnesení, nejvíce za dobu 
své existence. 

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

Členy rady byli: David Soukup (předseda), Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) a Michaela 
Marksová-Tominová (místopředsedkyně), Petr Žantovský (dosluhující místopředseda do února 2020), 
Angelika Bazalová, Jana Gáborová a Pavel Foltán. Tajemnicí rady byla v roce 2020 paní Marie 
Kronesová. Rada tedy v jednu chvíli měla tři místopředsedy. Člen rady Petr Žantovský pak volbu 
místopředsedkyň napadl s tím, že je neplatná. Rada požádala o právní stanovisko, z něhož mj. 
vyplynulo, že není zákonem určen počet místopředsedů. V polovině roku se stala místopředsedkyně 
rady Michaela Marksová-Tominová náměstkyní ministra zahraničních věcí a na členství v radě 
rezignovala. Na její místo byl zvolen PS P ČR 8. července bývalý sportovní novinář Aleš Mareček 
nominovaný poslaneckým klubem ČSSD. Novou místopředsedkyní pak byla zvolena 30. června Jana 
Gáborová. 15. prosince na 154. zasedání se uskutečnila volba předsednictva Rady ČTK, kdy 
předsedou rady byl zvolen D. Soukup a místopředsedkyněmi J. Wenigerová a J. Gáborová.  

Volba místopředsedy/kyně rady ČTK 

Člen rady P. Foltán sdělil, že existuje procedurální záležitost, která brání volbě místopředsedy rady 
z důvodu, že neexistuje právní rámec pro tuto volbu, protože zákon o ČTK nezná institut 
místopředsedy/kyně Rady ČTK. Rada neschválila návrh člena rady P. Žantovského, který navrhoval, 
že rada přeruší projednávání bodu volby místopředsedy rady a pověří předsedu rady, aby zajistil 
právní posudek k volbě místopředsedů Rady ČTK. Předseda rady D. Soukup v reakci na slova P. 
Foltána, že zákon o ČTK nezná institut místopředsedy, reagoval, že je to Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, která stanovila výši odměn i pro místopředsedu rady, čímž potvrdila jeho legitimitu. A 
podivil se, že toto téma P. Foltán nezvedl při volbě předsedy a místopředsedů v únoru 2019. 

Zasedání rady provázelo v podstatě celý rok napětí, které bylo způsobené vystupováním jednoho 
člena Rady ČTK. To se týkalo i e-mailové komunikace. Napjatou situaci v Radě ČTK, která panovala 
od konce roku 2019, pak předseda rady v průběhu roku 2020 vysvětloval i v médiích (Rozstřel na 
iDnes, Newsroom, DVTV či info.cz). 

Rada hned na svém prvním zasedání schválila na návrh předsedy D. Soukupa videopřenos všech 
zasedání a zveřejnění na webu Rady ČTK ve složce Video z důvodu větší transparentnosti. 

V březnu, v době vrcholící pandemie covidu-19, se rada dohodla, že bude zasedat formou 
videokonference, což bylo pak i v měsících dubnu a listopadu. To odmítli dva členové rady. P. 
Žantovský označil konání zasedání rady formou videokonference za protizákonné. P. Foltán označil 
konání videokonference mimo právní rámec. Vzhledem k tomu, že si toto jednání rada odsouhlasila a 
navíc v té době byl vyhlášen nouzový stav, námitka radního Foltána byla lichá. Sám se ani jedné 
videokonference nezúčastnil. 

V tomto roce došlo také ke změně Jednacího řádu Rady ČTK týkajícího se střetu zájmů členů rady 
v článku XI, bod 6. Dále doplnění článku XI, bodu 8, že nepřítomný radní nemá možnost podávat 
rozdílná stanoviska k přijatým usnesením. Rovněž byl na návrh předsedy projednán a schválen Etický 
kodex členů Rady ČTK. Naplňování etického kodexu je sice dobrovolné, ale je výrazem přihlášení se 
k určité kultuře konání a jednání. 
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Rada také schválila pravidelné zveřejňování docházky členů rady na webových stránkách Rady ČTK. 

Rada se zajímala, které státní instituce a ministerstva odebírají zpravodajství a služby ČTK či jaké 
jsou možnosti ČTK bojovat s fake news. Rovněž se zajímala o dopady pandemie na ekonomickou 
situaci ČTK. 

V září si pak rada na neveřejném zasedání vyslechla informaci GŘ o chystané akvizici ČTK – nákupu 
společnosti Profimedia od podnikatele Igora Rataje. 

 

Monitoring zpravodajství 

Rada v průběhu roku monitorovala zpravodajství k pandemii covid-19, k brexitu, k výročí konce 2. 
světové války, k volbám prezidenta USA a ke krajským a senátním volbám v ČR. 

 

Stížnosti 

V roce 2020 řešila Rada ČTK sedm stížností, tedy polovinu než v roce předešlém, z toho jedna 
stížnost byla přímo od člena Rady. K porušení zákona o ČTK nedošlo. 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty z ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK o 
politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice.Rada požádala o 
vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze ohledně „Prvního samostatného alba“ H. 
Vondráčkové, který si stěžoval, že ČTK použila jako zdroj Wikipedii. Rada dospěla k závěru, že došlo 
k pochybení v redakci ČTK a redaktoři byli upozorněni, že redakční pravidla zakazují pracovat 
s Wikipedií jako jediným zdrojem informací a Rada se tak ztotožnila se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty ohledně propagace akcí hnutí Milion chvilek a 
ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který sdělil, že se jedná o 
běžnou zpravodajskou práci. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. ČTK historický kontext do zprávy doplnila o tvrzení 
tehdejší obžaloby a vysvětlení historika. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK obdržela podnět pana A. Vojty, že redakce neobjektivně informuje o venezuelském režimu. 
Rada konstatovala, že nedošlo k pochybení a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. 

Duben byl jediným měsícem v roce, kdy rada neobdržela žádnou stížnost. V květnu pak podal jednu 
stížnost člen rady Petr Žantovský, který ve zprávě ze dne 5. 5. 2020 vydané servisem ČTK 
nesouhlasil s informací, že maršál Koněv měl podíl na vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968. P. Žantovský považuje toto tvrzení za zavádějící a vyvolávající 
nepravdivé interpretace, ve svém zdůvodnění se opírá o sdělení historiků. Rada požádala o 
stanovisko k této stížnosti generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, podle jeho sdělení vyhodnotilo 
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vedení redakce postup redakce jako chybný. V textu zprávy nebyl uveden zdroj informace. ČTK ještě 
téhož dne vydala opravu, v níž inkriminovanou pasáž nahradila novým obsáhlejším zněním 
poskytujícím širší vhled do problematiky možného angažmá maršála Koněva v roce 1968, a to i se 
zdroji těchto postojů. Předseda rady uvedl, že P. Žantovský se jako člen rady nemůže s ohledem na 
možný střet zájmů zúčastnit projednávání tohoto bodu. Předseda rady uvedl, že by stálo za to 
Koněvovu historickou úlohu ve zprávě ještě doplnit. Citoval pak historika Fiedlera, na kterého se P. 
Žantovský ve stížnosti odvolává: „Jednalo se o krutého maršála, který byl znám svou necitelností vůči 
obyčejným vojákům. Nelze o něm hovořit jako o hrdinovi.“ 
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ROZPOČET RADY ČTK NA ROK 2020 
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Čerpání rozpočtu Rady ČTK v roce 2020 
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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.  

/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.  

/4/ Rada přenáší svá pravidelná zasedání online (zvukem i obrazem) na webu ČTK. Jednání, z nichž 
je vyloučena veřejnost, nepřenáší. 

 

  
HLAVA DRUHÁ 

Článek VI 

Orgány Rady 

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

  
Článek VII 

Předseda a místopředsedové Rady 

/1/ Předseda  

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,  
b) svolává a řídí zasedání Rady,  
c) navrhuje program jednání Rady,  
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d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  
e) řídí sekretariát Rady,  
f) je tiskovým mluvčím Rady.  
/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu 
ve funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 
zastupuje předsedu následující věkově 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 případě, že je do stejné funkce zvolen člen rady opětovně, jeho další mandát se počítá od data 
skončení mandátu předešlého. 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. Ve výjimečných případech (např. nouzový stav) může být Rada konána formou 
telekonference či videokonference. 

/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 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/ Člen Rady je povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost týkající se jeho samotného, jeho 
rodinného příslušníka. Tuto skutečnost je povinen oznámit před projednáváním příslušné věci či 
stížnosti. 

/7/ 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 
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příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí 
ke změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým 
podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni 
členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis 
zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v 
sekretariátu Rady.  

/8/ 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 a důvod jeho podání musejí přítomní 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. Písemné 
stanovisko musí být v souladu s ústně vyjádřeným zdůvodněním. Stanovisko, včetně jména člena 
Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání. 

/9/ 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.  

/10/ 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. 
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HLAVA PÁTÁ 

Článek XIII 

Účinnost 

/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.  

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 17. prosince 2018 ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

  
  
  
David Soukup  

předseda Rady ČTK  
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USNESENÍ RADY ČTK 

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 1/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosu ze 143. zasedání Rady ČTK a jeho zveřejnění na 
webových stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 2/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Ivana Vágnera na neobjektivní postupy a neobjektivní zpravodajství 
ČTK o ekologických tématech. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 3/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty ze dne 7. ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK 
o politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 4/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK se usnesla, že si v případě nedostatečně zdůvodněné stížnosti vyžádá od stěžovatele 
doplnění konkrétních argumentů. Rada se bude stížností zabývat až po jejich obdržení. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 5/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosů ze zasedání Rady ČTK a jejich zveřejňování na webových 
stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 6/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada CTK rozhodla, že zašle na Ministerstvo financí dotaz k proplácení cestovních náhrad pro členy 
Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 7/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK Davida Soukupa připravit návrh změn Jednacího řádu Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 8/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu pořadí projednávaných bodů v programu 144. zasedání Rady ČTK dne 
24. 2. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 85
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada schválila stanoviska generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra ke stížnostem p. Karla Šamonila a 
p. Alexandra Vojty. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh na předložení důvodové zprávy k návrhu Etického kodexu členů Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 11/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh Etického kodexu členů Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 12/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh změn Jednacího řádu Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 13/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh A. Bazalové, že se Rada ČTK distancuje od výroků P. Žantovského, 
které zazněly na semináři „Mediální gramotnost – mediální výchova“ pořádaném Radou Českého 
rozhlasu dne 12. února 2020. 

 

 

 

Hlasování: 1 – 2 – 3 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 14/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila záměr uspořádat seminář na téma mediální výchova. ze 144. zasedání konaného 
dne 24. 2. 2020 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1 

(1 člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 15/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 30. 3. 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 16/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 145. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 93
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 17/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s navrženými změnami Jednacího řádu ČTK. Jednací řád Rady ČTK nabývá 
účinnosti k 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 94
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 18/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Etický kodex členů Rady ČTK. Etický kodex nabývá účinnosti dne 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 95
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 19/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK vyjadřuje poděkování České tiskové kanceláři za vysoké nasazení všech jejích pracovníků 
v současné složité době s cílem objektivně a rychle informovat o všech aspektech koronavirové krize: 

„Jménem Rady bych rád vyjádřil poděkování celé ČTK, redaktorům, technickým pracovníkům i 
vedení agentury za práci, kterou v tomto těžkém období odvádíte bez ohledu na to, v jaké 
krizové situaci se naše země nachází. Bezesporu patříte mezi ty, kteří museli být od začátku v 
první - té novinářské linii. Svým zpravodajstvím v tomto nebezpečném pandemickém čase 
usnadňujete práci jiným svým kolegům novinářům, pracujícím v televizích, tisku a rádiích.“ 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 96
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 20/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze a ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. L. Tietze bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 97
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 21/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele 
ČTK Jiřího Majstra. A. Vojtovi bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 98
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 22/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Petra Žantovského a ztotožnila se se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. P. Žantovskému bude zasláno vyjádření GŘ ČTK usnesení Rady ČTK 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 99
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 23/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 27. dubna 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 100
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 24/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 146. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 101
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 25/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila, že na 147. zasedání Rady ČTK projedná právní analýzu Etického kodexu Rady 
ČTK, kterou dne 28. března 2020 Radě ČTK předložil její člen Petr Žantovský. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 102
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 26/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 147. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 103
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 27/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

Hlasování o návrhu člena Rady ČTK P. Foltán, aby bylo členu Rady ČTK P. Žantovskému uděleno 
slovo při projednávání jeho stížnosti. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 104
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 28/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra ke stížnosti P. Žantovského. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 105
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 29/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Projednání výhrad k Etickému kodexu Rady ČTK (podklad P. Žantovského) se přerušujea bude se 
projednávat na příštím zasedání na základě toho, co předloží členové Rady, kteří hlasovali pro přijetí 
etického kodexu k právnímu stanovisku, které předložil Petr Žantovský a k dvěma rozdílným 
stanoviskům, které předložil P. Foltán. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 106
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 30/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 148. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 107
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 31/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. Rada ČTK požádala o stanovisko ke stížnosti 
generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona 
o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 108
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 32/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byla na 148. zasedání 
přerušena volba místopředsedy Rady ČTK a aby Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK k zadání 
právního stanoviska k volbě místopředsedů Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 109
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 33/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 148. zasedání zvolila s účinností od 30. 6. 2020 

místopředsedkyni Mgr. Janu Gáborovou 

čtyřmi hlasy, 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 110
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 34/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byl z Výroční zprávy ČTK za 
rok 2019 vymazán následující odstavec: 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. 

 

 

Hlasování: 2 – 3 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 111
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 35/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby Zpráva o činnosti Rady ČTK za 
rok 2019 v této podobě nebyla součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové 
kanceláře v roce 2019. 

 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 112
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 36/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 113
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 37/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

 

Rada ČTK děkuje všem zaměstnancům České tiskové kanceláře za odvedenou práci, jíž je Výroční 
zpráva ČTK o činnosti a hospodaření v roce 2019 věrným obrazem. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 114
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 38/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh na rozdělení zisku ČTK roku 2019. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 115
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 39/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslavy Wenigerové na revokaci usnesení 
č. 36/2020 a č. 38/2020 a opětovném hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
ČTK v roce 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 116
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 402020 

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. 6. 2020 

  



 Strana 117
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 41/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře vzala na vědomí zprávu o ekonomické situaci ČTK za období od ledna 
do června 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 118
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 149. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 119
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 43/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila zveřejnění informace o účasti členů Rady ČTK na zasedáních na webových 
stránkách Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 120
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 44/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Na příštím zasedání bude členům Rady ČTK předložen návrh tabulky k docházce jejích členů na 
zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 121
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 45/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila přerušení 149. zasedání na dobu 15 minut. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 122
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 46/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa, aby každý člen Rady měl možnost vystoupit 
k projednávanému tématu po dobu 3 minut s možností prodloužení o další 3 minuty. Do příštího 
zasedání předseda Rady připraví v tomto smyslu návrh změny Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 123
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 47/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 150. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 124
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 48/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radního P. Foltána, že členové Rady ČTK nemohou hlasovat o 
prvním bodu programu 150. zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna 
Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 5 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 125
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 49/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa přesunout a projednat první bod programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK na 
151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 126
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 50/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh radního P. Žantovského nehlasovat o druhém bodu programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Zveřejňování docházky členů na zasedání Rady ČTK na webu.  

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 127
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 51/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa zveřejňovat formou tabulky docházku členů na 
zasedání Rady ČTK na webových stánkách www.ctk.cz. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 128
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 52/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o doplnění stanoviska ke stížnosti platformy Paměť města k textu 
Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020, 
v bodě, ve kterém platforma žádá ČTK: „o nastavení dlouhodobých pravidel pro kvalitní a nezávislé 
informování o krizi bydlení.“ 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 129
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 53/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána přesunout a projednat šestý bod - Informace o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK a sedmý bod - Informace o aktuální ekonomické situaci v období 1. 
6. – 15. 8. 2020 (neveřejné) programu 150. zasedání Rady ČTK na 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 130
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 54/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o zasílání monitoringu zpravodajství ke krajským a senátním 
volbám v ČR. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 131
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 55/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK blahopřeje ČTK k získání ocenění AAA od společnosti Bisnode a děkuje všem 
pracovníkům ČTK za jejich práci. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 132
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 56/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh Petra Žantovského na změnu pořadí projednávaných bodů v návrhu 
programu 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 133
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 57/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 58/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radní A. Bazalové, aby její členové vyslechli od vedení ČTK zprávu o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK. Diskuze ke zprávě proběhne na říjnovém zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 3 – 2  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 59/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána, aby se čtvrtý bod programu Informace o průběžném 
plnění rozpočtu ČTK projednal na příštím 152. zasedání Rady ČTK dne 20. 10. 2020. Rada požádala 
GŘ ČTK J. Majstra o předložení zprávy o průběžném plnění rozpočtu, která není obchodním 
tajemstvím. Podklady budou členům Rady zaslány e-mailem nejpozději do 6. 10., tedy 14 dní před 
konáním Rady. Bod bude projednán veřejně. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 60/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost p. Alexandra Vojty k článku Úřady zadržely vůdce dělníků, Cichanouska 
vyzvala k dalším stávkám zveřejněném 21. 8. 2020 na portálu www.ceskenoviny.cz.  

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

V tomto smyslu zašle předseda Rady p. Vojtovi odpověď. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 61/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada se zabývala podnětem p. Jana Schneidera k článku Vnitro:Šíření nenávisti přestalo být 
doménou tradiční pravice, který byl ČTK publikovaný dne 4. 7. 2020. Rada požádala o stanovisko GŘ 
ČTK J. Majstra. 

Rada podnět projednala, ztotožnila se se stanoviskem GŘ CTK a konstatovala, že nedošlo k porušení 
zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 62/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost platformy Paměť města k textu Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů 
nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020. Představitelé platformy upozorňují na údajně 
nevyvážený výběr mluvčích a reprodukování soukromých zájmů. Rada požádala o vyjádření GŘ ČTK. 

Rada stanovisko GŘ ČTK J. Majstra schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 3 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 63/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 152. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 64/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK vzala na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK za období leden – září 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 65/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK se seznámila s důvěrnou informací o obchodních záměrech ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(jeden člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 66/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 153. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 67/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2021. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 68/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala podnět Mgr. H. Malíkové na údajně nedostatečnou a nevyváženou 
informovanost ČTK o vlivu, činnosti a důsledcích změn provedených v sektoru vzdělávání. Rada ČTK 
požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 69/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. A. Vojty ke zprávě ČTK „OSN: Venezuelský režim se dopouštěl 
zločinů proti lidskosti“ ze dne 16. 9. 2020. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK 
J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 70/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 154. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 71/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu názvu 3. bodu programu 154. zasedání Rady dne 15. 12. 2020 ve znění 
„Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK“. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 72/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada schválila opakování volby předsedy Rady ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(1 člen Rady ČTK nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 73/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 154. zasedání zvolila s účinností od 15. 12. 2020  

 

 

předsedu:   Bc. Davida Soukupa 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni: Mgr. Janu Gáborovou  

pěti hlasy 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 74/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2021.  

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2021 

ze 160. zasedání konaného dne 22. 06. 2021 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

(1 hlas formou náhradního hlasování) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 22. 06. 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

České tiskové kanceláře 

v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Rada České tiskové kanceláře 

2021 
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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 
v roce 2020 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2020 bez požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné 
zdroje, s kladnými rozhodujícími ukazateli a při zachování kvality zpravodajství. 

To se podařilo i v roce, kdy prakticky vše ovlivnila pandemie, která kladla nebývalé nároky na každého 
jednotlivého pracovníka ČTK, na řízení agentury tak, aby zajistila bezpečné prostředí 
pro zaměstnance, ale také potřebný ekonomický výkon, na vedení redakce, aby plně pokrylo potřeby 
zpravodajství v bezprecedentní situaci. 

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

Zpravodajství ČTK v roce 2020 dominovala pandemie, a to ve všech sférách – domácím, 
ekonomickém, zahraničním, sportovním, obrazovém i audiu. 

Pandemie měla dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí - ať už to byly 
podzimní krajské a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v organizaci práce a v interní komunikaci  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

Pandemie výrazně snížila počet zahraniční cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu.  

Redakce zpravodajství se nadále podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci 
projektu univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetí rok. Vedle 
testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil na možnosti ověřování 
(factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a možnosti automatické 
sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během voleb přímo z dat ČSÚ.  

Součástí nové verze Multimediálního redakčního systému je i nástroj na bázi umělé inteligence, který 
má pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským 
textům. ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou, a to i přes celou řadu protipandemických opatření a omezení 
obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně přístupné databázi fotobanky tak přibylo 
po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií zdigitalizovaných v rámci tohoto společného 
projektu. Součástí projektu je také odborná péče o negativy a jejich obálky experty Národní knihovny. 
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Dalším rokem pokračovalo také vytěžování textových informací do databázové podoby v rámci 
rozsáhlého a dlouhodobého projektu digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými 
textovými informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. 

ČTK v roce 2020 uspořádala putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii 

Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků 
o potřebách klientů, ale také na pomoc s dopady pandemie. Ta podstatně ovlivnila i činnost 
Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním 
dohodám před vypuknutím epidemie a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Náhlý přechod na home office se týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie zřídil OÚ největším 
odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 2019. Servis 
využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce. 

Pokračoval rozvoj nových formátů, rozšiřování dosahu sdělení, rozvoj služeb Protext Video a Protext 
Speciál. 

Nadále vedení agentury spatřuje obchodní ohrožení ve zneužívání agenturního 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. Pro agenturu 
je důležité, jak 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. 

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 i 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. 

V roce 2020 ČTK zahájila společně se zahraničními partnery Associated Press a PicRights tracking 
nelegálně použitých fotografií v doméně *.cz. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, i v roce 2020 dosáhla ČTK zisku, i když nižšího než v letech 
předchozích. S dopady pandemie se agentura dokázala vyrovnat a zisk byl o řád nad rozpočtem, 
konkrétně 1,7 mil Kč.  

Klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, jejichž zisk dosáhl výše 8,5 mil Kč. Navzdory 
pandemii a výpadkům v příjmech z toho plynoucích pokračoval – i když velmi mírně – trend zvyšování 
tržeb za zpravodajství. 
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Přehledná tabulka ukazuje vývoj klíčových ukazatelů: 

 

Výsledky roku 2020 nejsou podpořeny žádným z ekonomických programů státu zaměřených 
na zmírnění ekonomických důsledků protipandemickcýh opatření.  

Generální ředitel ČTK předložil některé návrhy možné pomoci státu médiím. Realizovány nebyly. 

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 vytváření názorů.  

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 krátké 
přestávce vyvolané hospodářskou krizí z roku 2008. 

  

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Hlavní události ve zpravodajství a nové trendy 

Většinu roku 2020 ovlivnila v obsahu i organizaci zpravodajství ČTK pandemie covid-19, která měla 
dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí – ať už to byly podzimní krajské 
a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v komunikaci, ať už na bázi redakčních porad, zejména ale pak v případě 
rychlého operativního řízení.  Společná práce na zpravodajských sálech byla obnovena pouze 
v letních měsících, i když i tehdy jen částečně a s veškerou opatrností. Vedení zpravodajství se 
snažilo maximálně zabránit přenosu nemoci mezi zaměstnanci, aby nebyl ochromen denní provoz a 
produkce zpravodajství, což se díky včasným opatřením podařilo.  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

S klíčovým slovem “koronavirus” vyšlo v roce 2020 bezmála 49.000 zpráv, více než 16.000 headlinů a 
bezmála 1000 profilových materiálů, což je zhruba třetina všech textových zpravodajských materiálů 
roku 2020. Téma covid-19 převažovalo i v obrazovém zpravodajství, výrazně se zvýšil počet 
videostreamů – živých přenosů ČTK.  

Textové zpravodajství ČTK mělo z hlediska formátů vyšší dynamiku než v předchozích letech, o čemž 
svědčí rekordní počet headlinů (krátkých rychlých zpráv o 150 znacích). 

Pandemie výrazně snížila počet zahraničních cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii ČTK vůbec poprvé 
pokrývala americké prezidentské volby bez přítomnosti svého zpravodaje v USA, což ale kvalitu 
zpravodajství o této události nesnížilo.  

Redakce zpravodajství se opět podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci projektu 
univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetím rokem jako tzv. interní 
aplikant. Vedle testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil 
na možnosti ověřování (factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a 
možnosti automatické sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během krajských a senátních voleb.  

Vedoucí redakcí a šéfeditoři rovněž spolupracovali na dokončení vývoje a testování nové verze 
Multimediálního redakčního systému. Jeho součástí je i nástroj na bázi umělé inteligence, který má 
pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským textům. 
ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

Na jaře 2020 se výběr zajímavostí ze zpravodajství ČTK začal veřejnosti nově prezentovat  formou 
podcastů, které vycházejí pravidelně jednou týdně a příležitostně i ve formě rozhovoru. Tento formát, 
jehož popularita u konzumentů zpravodajství a publicistiky obecně roste, bude ČTK rozvíjet i nadále. 
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Centrální redakce 

Centrální redakce v roce 2020 vydala na 35.000 zpráv a bezmála 14.000 headlinů, což je výrazně 
více než v roce předchozím (28.000 zpráv a přes 8500 headlinů). Jde o důsledek dramatického vývoje 
kolem koronavirové pandemie. Překotný vývoj, doposud obvyklý u časově ohraničených událostí typu 
záplavy, odstartoval v polovině února a trval - s mírným zvolněním v průběhu léta - v podstatě po celý 
rok. 

Mimořádný nárůst počtu vydaných materiálů zaznamenalo zpravodajství z oblasti zdravotnictví a 
celkově referování o politických rozhodnutích týkajících se pandemie. Podstatně vzrostlo zpravodajství 
z řady postižených oborů, především z terciárního sektoru, tedy turistiky, gastronomie a 
volnočasových služeb. Významně se zvýšil počet zpráv ze školství, o které byl mezi odběrateli a 
u veřejnosti obrovský zájem. Velkou publicitu měly každodenní materiály z koronavirových statistik 
ministerstva zdravotnictví i zprávy o podpůrných programech pro postižené skupiny zaměstnanců, 
podnikatelů a firem. 

Mezi další významná témata patřilo zpravodajství související s cestou předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila na Tchaj-wan či pokrývání návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Praze. 
Z ekonomických témat se redakce důkladně věnovala okolnostem připravovaného rozšíření jaderných 
bloků v Česku, vývoji schodku státního rozpočtu a daňovým změnám včetně zrušení superhrubé 
mzdy.  

ČTK patří mezi vybraná média, která mají přístup na tiskové konference, kde je z důvodů pandemie 
počet přítomných novinářů omezený. Zejména v počátcích pandemie, než instituce zavedly formát on-
line tiskových konferencí, nabízela ČTK i možnost že její redaktoři v rámci tzv. poolu položí otázky i 
za média, která přístup neměla. 

Regionální redakce 

Regionální redakce ČTK vydala v roce 2020 bezmála 38.000 zpráv a 7118 headlinů, z toho asi 
čtvrtina se týkala ekonomického zpravodajství. I u sítě krajských zpravodajů ČTK jde o výrazný 
kvantitativní nárůst (v roce 2019 vydala 31.500 zpráv).  

V případě covidového zpravodajství přinášela ČTK podrobný zpravodajský servis o výskytu nemoci, 
opatřeních a jejich dopadech na krajské a mnohdy i okresní úrovni několikrát denně. Tento rok byl 
přitom zároveň i ve znamení krajských a senátních voleb, k nimž regionální redakce vydala na 1400 
zpráv a 450 headlinů. Zejména v červnu a na podzim také krajští reportéři a fotoreportéři podrobně 
mapovali potíže způsobené velkou vodou, s klíčovým slovem “záplavy” vyšlo v regionálním servisu 
570 zpráv a 140 headlinů. 

Mimořádně náročný rok má za sebou ostravská redakce ČTK, která nad rámec výše zmíněného 
referovala mimo jiné o dvou tragických požárech v Bohumíně a Havířově, přičemž žhářský útok 
v bohumínském panelovém domě s 11 oběťmi se zařadil mezi nejhorší v novodobé české historii. 
Ostravská redakce byla navíc výrazně více než ostatní vytížená i během léta kvůli rozsáhlému 
lokálnímu ohnisku covid-19 v dolech na Karvinsku. 

Zahraniční redakce 

Zahraniční redakce vydala v roce 2020 na 33.500 zpráv a bezmála 9900 headlinů, z toho zhruba 
pětinu tvořilo zahraniční ekonomické zpravodajství. I tady velmi výrazně dominovalo téma covid-19.  

Další zásadní událostí byly americké prezidentské volby, předcházející primárky i dramatický vývoj 
po volbách, k nimž zahraniční redakce vydala na 1100 zpráv a 300 headlinů. Odchodu Británie 
z Evropské unie, zejména pak vyjednávání budoucího uspořádání jejich vztahů, které se protáhlo až 
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do samého konce roku, věnovala ČTK na 400 zpráv a 130 headlinů. Důležitou zpravodajskou událostí 
pro zahraniční redakci byly i volby na Slovensku, které znamenaly výměnu politické garnitury. 

Sportovní redakce 

Tradiční svět profesionálního sportu se v důsledku pandemie v roce 2020 na řadu týdnů a mnohdy 
měsíců prakticky zastavil. Vzhledem ke zrušení či omezení sportovních akcí na národní i mezinárodní 
úrovni tak ve sportovním servisu vyšlo za rok na 38.000 zpráv a 5000 headlinů, zatímco o rok dříve to 
bylo 47.000 zpráv a 5700 headlinů.  

Letní olympijské hry, které se měly konat v Tokiu, byly o rok odloženy, stejně tak se rozhodli 
organizátoři zrušit či odložit další velké očekávané akce – například MS v hokeji či ME ve fotbale. 
Vedle zachycení průběhů soutěží se tak ČTK výrazně zaměřila na dopady pandemie na jednotlivá 
sportovní odvětví, kluby i jednotlivce. 

Personální změny: 

Na konci roku ukončil svou profesní kariéru vedoucí redakce Ladislav Josef, který sportovní 
zpravodajství ČTK řídil od roku 1997. Ve vedení redakce jej od 1. ledna 2021 vystřídal jeho dosavadní 
zástupce, editor Radomír Novák.  

Dokumentační redakce 

Dokumentační redakce připravila v roce 2020 celkem 4513 materiálů poskytujících souvislosti, vztahy 
či chronologie, společně označované jako Profily, což je o zhruba 300 více než v roce předchozím. 
Zhruba čtvrtina z nich se přímo týkala pandemie covid-19, k níž navíc dokumentační redakce denně 
připravuje přehledy hlavních událostí dne.  

Nemediálním klientům ČTK je pak určen nový celodenní zpravodajský přehled ČTK 24 Business 
Report, který připravuje rovněž dokumentační redakce a ČTK jej začala tvořit a nabízet v březnu 2020. 

Do dokumentační databáze ProFakta, která byla v Infobance ČTK spuštěna v dubnu 2018, přibylo 
za rok přes 4000 nových záznamů, čili nyní je v ní přes 80.300 dokumentačních materiálů, z toho přes 
27.300 multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 osobností, 
asi 2400 firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a přes 5000 tzv. milníků (typu Nažidla, 
Černobyl, Nagano apod).  Databáze ProFakta je denně doplňovaná o další multimediální materiály. 

Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí, ve které každý 
rok přibude nejméně 1000 nových záznamů (nyní je v této databázi téměř 55.000 záznamů), i v tvorbě 
ceněné komparativní databáze Neštěstí. 

Fotozpravodajství 

Na celkovém počtu vydaných fotografií se v roce 2020 podepsala protiepidemická opatření, která mj. 
znamenala výrazné snížení počtu zpravodajských akcí a rovněž komplikace pro práci fotoreportérů 
v terénu a na akcích. Zatímco v roce 2019 vydala ČTK ve fotozpravodajství 169.736 fotek, v roce 
2020 to bylo 145.165. Snímků z ČR (79.191) bylo o 11.000 méně než v roce předchozím. Úbytek 
klasických fotoreportáží se podařilo částečně nahradit reportážemi o životě během pandemie.  

S klíčovým slovem koronavirus vyšlo ve fotozpravodajství 36.268 fotografií (z toho z ČR 17.426). 
K dalším velkým zpravodajským akcím patřily volby na Slovensku, kam ČTK vyslala dva fotoreportéry, 
krajské a senátní volby (1157 snímků), říjnový tenisový turnaj žen v Ostravě a listopadové ME judu 
v Praze, během něhož fotoreportér ČTK strávil poprvé na domácí půdě několik dní ve zcela 
uzavřeném prostředí, tzv. bublině.  
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ČTK zajišťovala fotozpravodajství z akcí, na které byl přístup médií výrazně omezen. Šlo zejména 
o vládní jednání či zápasy závěru první a druhé fotbalové ligy 2019/20, kam měl přístup pouze 
fotoreportér národní tiskové agentury. Z tohoto důvodu ČTK snímky z těchto zápasů poskytovala 
všem médiím v rámci tzv. poolu. Kromě všech zápasů první ligy ČTK rovněž pokrývala větší počet 
zápasů ligy druhé, kam měla rovněž přednostní přístup.  

Ocenění 

Dlouholetý redaktor sportovní redakce Radek Smekal na konci roku 2020 jako první český sportovní 
novinář v historii obdržel cenu Mezinárodní lyžařské federace FIS Journalist Award. Federace uděluje 
toto ocenění každoročně novináři, který svou prací pomohl rozvoji lyžařských sportů. Smekal píše 
o lyžování, snowboardingu a dalších zimních sportech už přes 20 let. Pomáhal zajišťovat 
zpravodajství ze čtyř zimních olympiád.  

Fotoreportér Roman Vondrouš se stal absolutním vítězem soutěže Czech Press Photo (CPP) za rok 
2020 a zároveň zvítězil v kategorii Aktualita. Vondrouš zvítězil v kategorii fotografické portfolio také 
v celosvětové soutěži Mezinárodní asociace sportovních novinářů se sérií snímků z dostihového 
prostředí.  

Organizátoři soutěže Czech Press Photo také čtyři snímky z produkce ČTK vybrali v průběhu roku 
jako Foto měsíce CPP. Šlo o fotografie olomouckého fotoreportéra Luďka Peřiny, brněnského 
fotoreportéra Václava Šálka a dva snímky Romana Vondrouše.  

Reportáže Romana Vondrouše a Ondřeje Demla byly zařazeny do výstavy Czech Photo Centra 
nazvané 9x9, na které představilo devět českých fotografů se snímky na téma koronavirové 
pandemie.  

Audio 

V audioservisu, ve kterém ČTK nabízí sestříhané záznamy zásadních výroků ze zpravodajských akcí 
a vlastních rozhovorů, v roce 2020 přinesla klientům 7938 zvukových záznamů. O rok dříve jich bylo 
8815. Důvodem poklesu jsou opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru – ubylo zpravodajských akcí, 
zároveň se výrazně zhoršil přístup k respondentům.  

Naprostá většina audií loni vznikla pro domácí servis, když jich bylo 5055, dalších 1515 se týkalo 
ekonomických témat. Ze zahraničí redaktoři ČTK poslali 172 zvuků. Sportovní tematiku mělo 1196 
zvukových příspěvků. Právě ve sportu se výrazně projevilo rušení sportovních akcí nebo přerušení 
soutěží – o rok dříve bylo sportovních audií 1940.  

Novinkou zvukové produkce ČTK byl loni zpravodajský podcast Četkast. Vychází každý týden v pátek 
na platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a Lecton. Přináší výběr zajímavostí 
ze servisu ČTK. Během studentských workshopů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti vznikla 
speciální vydání tohoto podcastu, na jejichž vzniku se podíleli studenti.  

Zvukový servis ČTK 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  

Videoservis ČTK byl v roce 2020 ve znamení živých přenosů (videostreamů). Zájem o ně byl 
důsledkem opatření proti šíření koronaviru, která mimo jiné omezila fyzickou přítomnost novinářů 
na tiskových konferencích a zvýšila zájem o komunikaci na dálku.  
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ČTK jako agentura přenášela prakticky všechny tiskové konference vlády, stejně tak jako zásadní 
sdělení ministerstev či krizového štábu, případně z nich přebírala signál. 

Počet videostreamů v roce 2020 prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich včetně komerčních přenosů 
v rámci služby Protext Video bylo 260, v roce 2020 už 447. Nejsledovanější byly tiskové konference 
k problematice koronaviru. Z první desítky nejsledovanějších přenosů jich bylo osm, dalšími dvěma 
byly protest fotbalových fanoušků proti opatřením na Staroměstském náměstí z 18. října 2020 a 
virtuální tisková konference ke startu televizního kanálu CNN Prima News.  

V loňském roce ČTK ustoupila od přebírání zahraničních videoreportáží ze servisu agentury AFP, 
který skončil kvůli nezájmu klientů o tuto produkci. Nadále tak videoservis ČTK tvoří hlavně příspěvky 
vlastní. Loni jich bylo zhruba stejně jako v roce 2019, tedy kolem tisíce.  

Mezi odběratele videoservisu ČTK patří především české a slovenské zpravodajské weby a tomu 
odpovídá také tematická nabídka reportáží. Kromě hlavních událostí jde obvykle o významné věci 
z politiky, všechno to, co se dotýká přímo života lidí, dále různá neštěstí, katastrofy, ale také 
zajímavosti a lifestyle.  

ČTK Live 

Služba ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií, videí, audií a 
mnoha odkazů na relevantní sociální média) v roce 2020 v podstatě vypadla z agenturní nabídky. 
Důvodem byl pokles zájmu klientů o službu – před textovými přenosy dávají přednost videu. ČTK je 
přesto připravena v případě zájmu v budoucnu službu obnovit, například v případě velkých 
zpravodajských událostí typu parlamentních voleb.  

ČTK Online 

Epidemie nového typu koronaviru způsobila dramatický nárůst zájmu veřejnosti o zpravodajství. 
Odrazilo se to i v návštěvnosti webového portálu České noviny.cz, na kterém ČTK publikuje část své 
produkce. V březnu, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, návštěvnost Českých 
novin.cz vzrostla prakticky ve všech sledovaných metrikách ať už ve srovnání s předchozím měsícem 
nebo stejným obdobím předchozího roku. Počet uživatelů i počet zobrazených stránek se meziročně 
zvýšil o 300 procent a počet návštěv dokonce o 450 procent. Zvýšený zájem o zpravodajství - sice už 
ne v takovém rozsahu - byl patrný po celý rok - viz graf níže, který srovnává počty uživatelů Českých 
novin.cz v roce 2020 (modrá křivka) a 2019 (oranžová křivka). 

 

  

Významně posílila pozice Českých novin.cz na českém internetu a zpravodajský portál ČTK - řečeno 
sportovní terminologií - “postoupil do vyšší ligy”. Podle údajů Netmonitoru, které pravidelně zveřejňuje 
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a které srovnávají návštěvnost stránek českého internetu, 
například v říjnu 2017 figurovaly České noviny.cz na 142. místě, o rok později na 110. místě, v roce 
2019 jim patřilo 82. místo a v roce 2020 byly už na 36. místě žebříčku návštěvnosti všech webových 
stránek v ČR podle počtu uživatelů. Za tři roky tedy postoupily o více než 100 pozic. 
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Zvýšená návštěvnost Českých novin.cz si vyžádala posílení infrastruktury, přinesla ale také vyšší 
příjmy z reklamy. Zatímco v roce 2019 činily příjmy z reklamy publikované na Českých novinách.cz 2,5 
milionu korun, v tomto roce to bylo o 1,5 milionu korun více. 

Epidemie koronaviru však způsobila i to, že se nekonaly plánované velké sportovní události, tedy letní 
olympiáda, hokejové mistrovství světa a mistrovství Evropy ve fotbale. K těmto sportovním akcím už 
tradičně ČTK Online připravuje takzvané widgety – grafické aplikace určené zejména internetovým 
vydavatelům, které čtenářům nabízí atraktivní formou vše podstatné na jednom místě - od vizitek 
sportovců, představení sportovišť, statistik až po výsledky či on-line přenosy. 

Ve spolupráci s německou agenturou DPA nicméně ČTK nabídla widget k americkým prezidentským 
volbám, který se podařilo prodat sedmi klientům v ČR.  

ČTK Online pokračuje v dodávce zpravodajství pro vozy BMW. Zpravodajství ČTK se objevuje 
na centrálním displeji vozů. Stejnou službu mohou využívat také majitelé nových vozů Škoda.  

Pokračovala také spolupráce s německou meteorologickou společností WetterOnline, do jejíž aplikace 
Počasí & Radar dodává ČTK zpravodajství o počasí včetně fotografií či předpovědních map. 
Společnost WetterOnline je největším poskytovatelem meteorologických služeb v Německu a 
prostřednictvím aplikací i v dalších 30 zemích světa a její aplikace Počasí & Radar se mezi českými 
uživateli těší mimořádné oblibě. V loňském roce byla nejstahovanější aplikací na iOS na českém App 
Storu. 
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Statistika zpravodajských materiálů ČTK v meziročním srovnání  

2019 - 2020 

    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 

celkem 153 162 12 250 190 344 3 652 25 230 28 882 

 

    2020 Headliny 2020 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 53 481 5 220 58 701 2 164 13 452 15 616 
zahraniční 27 455 1 153 28 608 947 5 420 6 367 

ekonomické 27 226 2 693 29 919 1 147 7 822 8 969 
sportovní 37 886 2 715 40 601 781 4 243 5 024 
anglické 15 134 1 563 16 697 966 2 427 3 393 
profily - - 4 513 0 0 0 

dokumenty - - 60 0 0 0 
grafy - - 1 159 0 0 0 
video - - 1 284 0 0 0 
audio - - 7 938 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 124 0 0 0 

celkem 161 182 13 344 198 604 6 005 33 364 39 369 
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FOTOBANKA ČTK 

Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. Pohybuje se 
hlavně 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 a mnoha zastupovaných autorů. 

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.  

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovým nástupem pandemie koronaviru a s tím souvisel v prvním 
pololetí i pokles poptávky po fotografiích a komerčních službách. Ve druhé polovině roku poptávka 
opět vzrostla. 

Pokračování digitalizace 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou na základě memoranda podepsaného v roce 2019, a to i přes celou 
řadu protipandemických opatření a omezení obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně 
přístupné databázi fotobanky tak přibylo po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií 
zdigitalizovaných v rámci tohoto společného projektu. 

Další rok 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. V roce 2020 se 
podařilo vytěžit do databázového *.xml formátu dalších cca 60 popisových knih. Tento projekt začal 
koncem roku 2015. 

Databázi textových informací z popisových knih agentura začala obratem využívat při doplňování 
informací k fotografiím dodaným do ČTK po jejich digitalizaci v Národní knihovně. 

ČTK se digitalizací archivních fotografií zabývá 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. 

V letech 2009 až 2012 ČTK provedla hlavní část odborné probírky archivního fondu. Na projektu 
pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze svého zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace 
do tohoto projektu investovala 8,3 miliónu korun. Od roku 2012 pokračovala digitalizace archivních 
fondů především ze 70. a 80. let 20. století, která byla dosud v digitálním  archivu zastoupena spíše 
namátkově. 

V roce 2020 fotobanka zahájila společně se svým exkluzivním zahraničním partnerem Associated 
Press a společností PicRights tracking nelegálně použitých fotografií na doméně *.cz. 

Agentura rovněž nadále digitalizuje vlastními silami archivní předlohy na základě aktuálních 
požadavků klientů. 

 



 Strana 14
   

Výstavy 

ČTK připravila a produkčně zajistila putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii. Výstava byla k vidění v rámci Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti a následně putovala přes Olomouc a Brno do Prahy na pěší zónu Na Příkopě. 
Odtud na jaře roku 2021 pokračovala na korzo před galerií Czech Photo Centre do pražských Nových 
Butovic, následně do Opavy a až do prázdnin je již potřetí k vidění opět v Praze, tentokrát na území 
čtvrté městské části. 

Výstava navázala na předchozí podobné akce z let 2018 a 2019, které jsou popsány v příslušných 
výročních zprávách. Již v roce 2020 začala agentura plánovat a připravovat výstavu pro rok 2021. 
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OBCHODNÍ ÚSEK 

Koronavirová pandemie podstatně ovlivnila činnost Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní 
výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním dohodám z konce roku 2019 a začátku roku 2020, 
tedy před vypuknutím epidemie, a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Ve srovnání s rokem 2019 vzrostly celkové výnosy OÚ o 1,97 % a proti rozpočtu o 2,02 %. K roku 
2018 vzrostly výnosy o 3,37 %. 

Přímé ztráty způsobené pandemií činily 1,11 % z původně očekávaných příjmů OÚ. Tyto ztráty 
pramení z vypovězených obchodních smluv, z vynucených slev a z nenaplněných rozpočtovaných 
příjmů za produkty, které se z důvodu neuskutečněných zpravodajských událostí nerealizovaly 
(především šlo o widgety ze světových sportovních událostí).  

Zejména v důsledku ztrát z pandemie nepokryly výsledky OÚ roční míru inflace, která za rok 2020 
činila výrazných 3,2 %.  

Provoz OÚ byl od prvních březnových týdnů s výjimkou letních měsíců po celý rok silně poznamenán 
pandemií. V podstatě ze dne na den přešel celý úsek na práci z domova, což si vyžádalo velké úsilí 
organizační, úpravu administrativních postupů a také vybavení zaměstnanců potřebnou technikou. 
Díky odpovědnosti a flexibilitě pracovníků OÚ a ÚIT nemělo převedení režimu do on-line prostoru 
výraznější vliv na činnost OÚ ve vztahu k zákazníkům ani k ostatním úsekům ČTK. 

Náhlý přechod na home office se ovšem týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie v ČR zřídil 
OÚ odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

Na zvýšenou poptávku po informacích reagoval OÚ ve spolupráci s ÚIT hned v prvních dnech po 
vyhlášení vládních protiepidemických opatření sestavením speciálního koronavirového servisu. Tato 
služba v podobě výběru relevantních zpráv v Infobance ČTK byla určena veřejnosti, firmám a státním 
institucím, a to za cenu pouze na úrovni režijních nákladů. Také ohlas na tuto speciální nabídku byl 
velmi pozitivní.  

S pomocí tiskových odborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR připravily OÚ a ÚIT 
individuální přístupy do Infobanky ČTK pro všechny poslance a senátory, a to i přes mobilní telefony. 
Řada z nich ocenila, že díky tomu měli průběžné aktuální informace k dispozici i při své práci.  

Hospodářské důsledky pandemie v mediálním odvětví, zejména pokles prodaného nákladu deníků a 
časopisů a podstatné omezení inzerce způsobily problémy značnému počtu klientů ČTK, především 
vydavatelům a firmám poskytujícím služby v oboru média, komunikace a PR. Zvýšená návštěvnost a 
reklamní výnosnost on-linových titulů tyto ztráty nevykryla. Na tuto situaci reagovala část klientů 
(méně než desetina) výpovědí smlouvy, a to i přes nabídky ze strany OÚ na jiné řešení problému. 
Několika zákazníkům poskytla ČTK v zájmu zachování obchodního partnerství na omezenou dobu 
slevu. 

I přesto koronavirová krize jasně prokázala, že zpravodajství ČTK je pro naprostou většinu jejích 
zákazníků, a to především z mediálního odvětví a z firemní a státní sféry, nepostradatelné. Důkazem 
byla často komplikovaná obchodní jednání, při nichž někteří s odkazem na ekonomickou situaci 
uvažovali o ukončení nebo podstatném omezení smluvního vztahu, ale právě kvalita a rozsah servisu 
je přesvědčily o jeho zachování, a to v zásadě za dosavadních podmínek.  
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Vypovídají o tom i smlouvy s novými klienty, které do jisté míry nahrazují ztráty z výpovědí a 
vynucených slev, stejně jako prodloužení smluv s rozhodujícími zákazníky či jejich převedení 
z termínovaného do trvalého režimu. 

Nabídkové a informační akce mohl vést OÚ vzhledem k protiepidemickým omezením téměř výhradně 
distanční formou. Zamýšlené osobní prezentace a setkání byly odložené na dobu, až to bude možné. 
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AKADEMIE ČTK 

Výnosy za rok 2020 dosáhly částky 828 100 Kč bez DPH, což je o 8 % méně, než byl plán. 
Na výsledku se výrazně podepsala opatření přijatá kvůli koronaviru. Zatímco před propuknutím 
epidemie se měsíční výnosy pohybovaly kolem 100 000 Kč bez DPH, po zrušení prezenční výuky to 
byly jen desítky tisíc korun. Nejvíc tradičně vydělával kurz Člověk před mikrofonem a kamerou. 

V březnu 2020 přešla Akademie zcela na on-line výuku. Do konce května, kdy se na čas vrátila 
k prezenční výuce, zorganizovala deset webinářů. Od června nabízela kurzy v on-line i off-line formě.   

Kvůli koronaviru bylo nutné od podzimu opět zcela přejít na distanční výuku. Musela se odložit řada 
kurzů, které jinak než prezenčně uskutečnit nejdou (Člověk před mikrofonem a kamerou, Základy 
fotožurnalistiky, Jak natočit a publikovat video).  

Koncem roku 2020 zařadila Akademie ČTK do své nabídky on-line workshop pro žáky základních a 
středních škol. Na dvouhodinovém semináři se žáci dozvědí, jak funguje tisková agentura, jak v ní 
vznikají zprávy, proč jsou důležité zdroje nebo jak rozeznat objektivní zprávy od názorů, polopravd a 
výmyslů. O kurz byl velice dobrý zájem. 

Akademie ČTK získala 17. 12. 2020 akreditaci MŠMT na mediální seminář pro učitele Jak vzniká 
zpráva. O seminář byl velký zájem, účastnili se jej učitelé středních a základních škol z různých částí 
republiky. Po přechodu na distanční výuku na něj navázal kurz pro žáky základních a středních škol 
o mediální gramotnosti s důrazem na roli veřejnoprávních médií. Také tento kurz se setkal u učitelů i 
žáků s velmi pozitivním ohlasem. 
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PROTEXT 

Na nemediální klienty, tedy na firmy, instituce, svazy a asociace je zaměřena Služba Protext (PR 
Original Text). Byla v ČTK založena už v roce 1999 a původně byla určena jen pro distribuci tiskových 
sdělení. Soukromé i veřejné subjekty, ale i jednotlivci mohou za úplatu využít distribuční kanály ČTK 
pro rozšíření vlastního tiskového sdělení. A to jak ve formátu B2B do redakcí médií, tak B2C přímo 
ke koncovému čtenáři. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční sdělení 
zadavatele“. Služba je dostupná 7 dní v týdnu. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
K distribuci tiskových sdělení se postupně přidávají další komunikační služby pro odbornou i širokou 
veřejnost, roste počet zákazníků, zásah i obrat střediska. 

V roce 2020 Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 
2019. Servis využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce.  

Významně se uplatňuje také rozšíření služeb Protextu na tzv. barterové weby. ČTK tímto využívá 
svých dlouhodobých smluv s vydavateli médií a publikuje na smluvních webech tiskové zprávy třetích 
stran. Jako novinku uplatnil Protext v minulém roce také prostor na rozhlasových vlnách. 
Přepracovanou a upravenou tiskovou zprávu je tak schopen vysílat v rádiích skupin MMS, Active 
Group a Londa. 

Pokračoval rozvoj služeb Protext Video a Protext Speciál, které byly spuštěny v roce 2018. 

Protext Video zajišťuje videopřenos z jakékoli akce, například z tiskové konference, veřejné debaty, 
prezentace nového výrobku, a jeho distribuci do redakcí médií. Garantováno je také vysílání 
na zpravodajském webu Českénoviny.cz a na sociálních sítích ČTK. Za příplatek dokáže Protext 
Video garantovat vysílání na klientských zpravodajských webech (iDNES.cz, Novinky,cz, Info.cz, 
Echo24.cz, Týden.cz a i60.cz), se kterými se dělí o provizi. I přes ekonomickou krizi spojenou 
s pandemií si komerční videopřenosy vedly velice dobře. V roce 2018, kdy služba Protext Video 
začala, se uskutečnilo 41 přenosů, v roce 2019 už to bylo 80 přenosů a v roce 2020 dokonce 196 
přenosů, tj. o 145 % více než v roce předchozím. 

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. Speciální přílohy jsou obvykle navázány na eventy, tj. konference, veletrhy, výroční 
shromáždění. Kvůli pandemii a rušení akcí byla tato forma v roce 2020 podstatně omezena, přesto 
příjmy z této služby díky přizpůsobení se potřebám klientů klesly jen o 5 %. 

Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky 
spolupráci se světovými tiskovými agenturami. V rámci této služby zajišťuje i překlady do cizích 
jazyků. Agenturám BusinessWire (USA), APA–OTS (Rakousko), PRNewswire (Velká Británie) a 
od léta 2020 nově i Intrado – GlobeNewswire Media (USA) 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 26,6 % z celkových příjmů. 

Novou službou je od prosince 2020 Četkast Pro Business. Je to komerční podcast, který využívá 
popularity této audio formy šíření informací. S klientem vede rozhovor zkušená moderátorka, 
sestříhaný rozhovor o délce 20-30 minut se distribuuje na platformách Google Podcast, Apple Podcast 
a Spotify a také na sociálních sítích. 

Celkově příjmy Protextu v covidovém roce 2020 stouply o 13 % z 12,5 mil. Kč na 14,1 mil. Kč. I to 
svědčí o tom, že rozvoj komunikačních a PR služeb jde správným směrem a že se z tohoto malého 
oddělení agentury stává skutečné Virtuální tiskové středisko. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Rozvoj 

Začátkem roku byl dokončen projekt, ve kterém byl společně s partnery vyvíjen systém pro tvorbu 
zpravodajství na základě připravených šablon a dat získaných z externích zdrojů. Výsledky projektu 
byly nasazeny pro tvorbu opakovaných zpráv a ve větším měřítku byly využity při zpracování výsledků 
podzimních senátních a krajských voleb. Nástroj pro vyhledávání archivních fotografií k textům byl 
integrován do připravovaného redakčního systému. Nabídku tohoto systému klientům bohužel 
zabrzdila epidemie. 

Vývoj nového redakčního systému byl po celý rok hlavní náplní práce pro vývojářský tým ČTK. Vývoj 
byl dokončen na konci roku a po testování a úpravách podle zkušeností redakce získaných v rámci 
pilotního provozu bude systém připraven k nasazení v prvním čtvrtletí roku 2021. 

Automatizace a jejích dopadů se týká rovněž projekt FSV UK, jehož je ČTK aplikačním partnerem. 

Pokračovaly práce na digitalizaci analogových fotografií ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Infrastruktura  

Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií onemocnění covid-19 a s tím spojeným přechodem 
na práci z domova. Ještě před nástupem epidemie se podařilo dokončit obměnu pracovních stanic 
související s nutností nahradit dosud používaný operační systém Windows 7. Při nástupu epidemie 
jsme tak měli k dispozici nové počítače i část vyměňovaných. Dokázali jsme tak v březnu doslova 
přes noc vybavit redakci výpočetní technikou potřebnou pro práci z domova a následně zajistit 
vybavení i zbývajícího personálu. Především té části personálu, která byla do té doby zvyklá pouze 
práci hlavní budově, jsme dokázali zajistit vzdálený přístup pro práci z domova a poskytnout 
potřebnou podporu. Touto formou jsme zpřístupnili i část aplikací do té doby dostupných jen z interní 
sítě. Podstatně jednodušeji jsme pak zvládli i částečný přechod zpět na začátku léta a téměř úplný 
opětovný přechod na práci z domova na konci roku. 

Na pracovišti jsme po celý rok udržovali jen službu potřebnou pro dohled a zajištění chodu 
informačních systémů a podpory interních klientů i zákazníků. Zbytek zaměstnanců ÚIT pracoval 
stejně jako ostatní kolegové z domova. 

Ve druhé polovině roku proběhlo interní výběrové řízení na dodávku serverů pro virtualizační 
platformu a souběžně s tím začaly práce na nasazení její nové verze a migraci všech serverů 
do nového prostředí. Tato migrace bude dokončena během prvního čtvrtletí roku 2021. 

Navýšena byla kapacita internetového připojení, včetně záložní přípojky a ke konci roku jsme 
revidovali datové i hlasové připojení sítě regionálních poboček a převedli je k novému poskytovateli. 
V nadcházejícím roce tak budou sníženy náklady na její provoz. 
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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. Generální ředitel ČTK byl i v roce 2020 členem Boardu 
EANA. 

Obě pravidelné konference MINDS musely být kvůli epidemii zrušeny a byly nahrazeny online 
setkáními a konferencemi. Říjnová konference byla zaměřena na využití umělé inteligence 
v žurnalistice a na kontakty s několika vybranými startupy působícími v oblasti médií. 

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 2020 
 

SHRNUTÍ 

Rok 2020 byl nejen pro ČTK rokem zcela mimořádným. Agentura se však s dopady pandemie 
dokázala vyrovnat a dosáhla navzdory všem nepříznivým okolnostem mírného zisku, a to o řád 
většího, než plánoval rozpočet. Zisk činil 1,739 mil Kč. 

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven jako ziskový ve výši 178 tisíc Kč a proti předchozímu roku počítal 
s vyšším růstem výnosů i nákladů. 

Rozpočet navržený a schválený v prosinci 2019 ovšem nemohl počítat ani s výpadky příjmů, ani 
s novými náklady způsobenými pandemií. 

Výpadky příjmů se týkaly především nájmů, i když také příjmů ze zpravodajství. 

Zvýšené náklady především zahrnují ochranu zdraví zaměstnanců ČTK a nájemců v podobě 
dezinfekcí, nadstandartních úklidů, speciálních technik úklidu a osobních pomůcek pro zaměstnance. 
Tržními mechanismy se podařilo dosáhnout se zákazníky dohod o slevách z poskytnutých služeb a 
nájmů. 

Na činnost agentury se nevztahuje žádná z přímých finančních podpor státu (covidových 
kompenzačních programů). 

V hlavních činnostech1, což je dlouhodobě a standardně vykazovaný agregát, jehož cílem je 
eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření, ČTK dosáhla i zisku 8,5 milionu Kč. 
Tím o 4,6 milionu Kč překonala rozpočet. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 3,8 milionu Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo 
2,6 milionu Kč. Meziročně se výsledek zhoršil o 4,3 milionu Kč. 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

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.  

V roce 2020, tedy roce pandemie koronaviru, se celkový růst tržeb zpomalil, i když rozhodují druh 
tržeb – tržby za zpravodajství – se mírně zvýšil. 

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

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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Tržby za zpravodajství dosáhly objemu 193 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 2,6 mil. Kč. Z ostatních 
druhů se na zvýšení podílí zejména tržby spojené s reklamními službami. Opačný trend měly tržby 
za nájemné, techniku. Tržby za nájemné byly mimo jiné ovlivněny opatřením2 , které znevýhodnilo 
ČTK jako pronajímatele ve prospěch nájemců, kteří po jisté období nemuseli plnit své závazky 
z nájmu. 

Pokud jde o růst nákladů, jde zejména o mzdy. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 7,5 mil. Kč a 
dosáhly úrovně 183,2 mil. Kč. Z ostatních nákladů jsme zaznamenali pokles cen za energie, cestovné 
a služeb spojených s produkty Protext. 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 261 mil. Kč, rozpočet překročily o 1,6 % a náklady 
dosáhly hodnoty 252 mil. Kč, kdy rozpočet počítal s náklady o 0,2 % vyššími. Proti předchozímu roku 
výnosy vzrostly o 2,1 mil. Kč (0,8 %) a náklady vzrostly o 6,4 mil. Kč (2,6 %). 

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

 

Celkové tržby celé ČTK za výrobky a služby dosáhly hodnoty 266,7 mil. Kč a meziročně se snížily 
o 0,1 %. Rozpočet překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). Celkové náklady dosáhly hodnoty 265,7 mil. Kč a 
meziročně se tak zvýšily o 1,5 %. Rozpočet překročily o 1,1 mil. Kč (0,4 %). 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6,5. Agentura nemá žádné bankovní 
půjčky. Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2020 opět v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové 
ocenění AAA Czech Stability Award udělené opětovně společností Bisnode.  

  

                                                      
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. 

261

239

232 231
229

232
228

238

246

252

264

239
242 240 239 240

237

248

258
261

200

210

220

230

240

250

260

270

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
ili
on

y

Náklady Výnosy



 Strana 23
   

 



 Strana 24
   

MAJETEK 

Rozvaha 

Aktiva 

Bilanční suma se meziročně zvýšila o 843 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení 
dlouhodobého majetku o 4,3 mil. Kč a zvýšením oběžných aktiv o 5,2 mil. Kč spolu se snížením 
ostatních aktiv o 82 tis. 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 4,6 mil. Kč pohledávky a o 606 tis. Kč se zvýšil finanční majetek. 

Pasiva 

V pasivech se vlastní kapitál snížil o 2,3 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 zůstaly na stejné úrovni a jejich podíl činil 10,47 %. O 0,3 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé 
závazky a o 1,6 mil. Kč se snížily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla (časové rozlišení) o 3,1 
mil. Kč vlivem zvýšení výnosů příštích období. 

Tabulka 2 - Hlavní položky rozvahy 

 

  

k 31.12.; v tis. Kč 2020 2019 2018 Podíl v % Rozdíl 20-19

Aktiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Dlouhodobý majetek 272 017 276 310 281 959 58,06% -4 292

z toho dlouhodobý nehm. majetek 289 389 177 0,06% -100

dlouhodobý hmotný majetek 270 518 275 921 281 782 57,74% -5 403

z toho pozemky 38 262 38 262 38 262 8,17% 0

budovy, stavby 218 735 227 246 234 423 46,69% -8 511

sam. mov. věci 13 158 9 757 8 536 2,81% 3 401

jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0

nedok. dlouh. maj. 343 635 541 0,07% -292

dlouhodobý finanční majetek 1 210 0 0,26% 1 210

Oběžná aktiva 194 237 189 018 183 699 41,46% 5 218

z toho zásoby 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 38 552 33 939 32 365 8,23% 4 612

finanční majetek 155 685 155 079 151 334 33,23% 606

Ostatní aktiva 2 261 2 343 1050 0,48% -82

Pasiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Vlastní kapitál 407 919 410 173 413 052 87,07% -2 255

Cizí zdroje 49 046 49 080 46 183 10,47% -34

z toho rezervy 2 315 1 065 1 738 0,49% 1 250

dlouhodobé závazky 22 607 22 297 21 401 4,83% 310

krátkodobé závazky 24 124 25 718 23 044 5,15% -1 594

bankovní úvěry 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 11 550 8 418 7 473 2,47% 3 132
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Finanční majetek 

Na přelomu března a dubna došlo ke skokovému snížení plateb od našich zákazníků za služby. Tím 
došlo k poklesu cash flow o více než 6 milionů Kč. Tyto opožděné platby našich zákazníků se podařilo 
do konce roku vyrovnat a stabilizovat. Výpadek cash flow byl jednou z největších ekonomických 
hrozeb této fáze pandemie. 

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 2020 
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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. 2020 činil 28 105 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 795 tis. a z fondu propagace to bylo 94 tis. Kč. 

Účelem fondu Rady ČTK je umožnění mimořádného čerpání výdajů spojených s výkonem funkce 
člena Rady ČTK a účelově spadající do cestovních náhrad. Tyto náhrady nejsou členům rady 
příslušné ze zákona.  

Výši a rozdělování zisku do fondu navrhuje generální ředitel na základě hospodářské situace ČTK 
v rámci roční závěrky spolu s ostatními fondy ze zisku. 

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

  

  

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení
konečný 
zůstatek

 sociální fond 3 245 1 163 2 082
 fond soc.pojištění 292 300 108 484
 fond vzdělávání 339 800 520 619
 fond rozvoje 3 018 2 000 795 4 223
 fond penzijního připojištění 2 056 4 000 1 134 4 922
 fond propagace 620 400 94 927
 fond digitalizace 989 180 809

 fond Rady ČTK 200 200

Fondy ze zisku celkem 10 559 7 700 3 993 14 266

v tis. Kč
2020
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2020 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce nezměnil. 

Tabulka 4 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

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

obchodní úsek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

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

řízení a správa 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

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

ostatní 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Celkem 248 249 248 247 246 245 245 245 246 249 249 248 
 

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 2019 se zvýšil o 1,64. Ovšem ve srovnání s celým rokem 2019 se zvýšil o 1,42 
zaměstnance. Ani zde tedy nedošlo k výraznějším změnám a průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců je stabilní. 

Graf  3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2019 
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Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2018 

rok jednotka 2020 2019 2018 

evidenční počet k 31.12. počet 248 248 254 

ukazatel fluktuace v % % 4,04 8,81 8,45 

průměrný věk roky 46,48 45,78 45,09 

průměrná doba zaměstnání roky 14,92 15,14 15,07 

% bez maturity % 4,67 5,18 5,08 

% středoškoláků % 31,91 31,47 30,85 

% vysokoškoláků % 63,42 63,35 64,06 

% redaktorů % 72,58 73,31 72,15 
 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty 46,48 a meziročně se zvýšilo 0,7 
roku. Průměrná doba zaměstnání mírně klesla na 14,92 roku. Ukazatel fluktuace se snížil na 4,04 %. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 63,42 %. Podíl 
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců je několik let stabilní. 

Mzdy 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 3,53 %, což při meziroční míře inflace 3,2 % znamenalo mírné 
zvýšení reálné mzdy o 0,32 %. Výkony stagnovaly s mírným poklesem o 0,12 %, což při růstu 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1,42 % vedlo ke stagnaci produktivity. Objem 
vyplacených mezd o 3,41 %, tedy o více než čtyři milióny korun, vzrostl. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2020 2019 2018 
% 

2020/2019 

Objem vyplacených mezd tis. Kč 130 049 125 762 122 409 103,41% 

z toho ve zpravodajství tis. Kč 92 119 89 993 87 829 102,36% 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 241 241 239 99,88% 

z toho ve zpravodajství jedn. 173 173 173 100,00% 

Průměrný výdělek Kč/měsíc 44 977 43 443 42 675 103,53% 

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 44 418 43 393 42 429 102,36% 

Výkony tis. Kč 266 740 267 052 256 825 99,88% 

Produktivita práce tis. Kč/rok 1 107,01 1 107,00 1 074,44 100,00% 

Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 539,72 521,32 512,10 103,53% 
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Nominální a reálná mzda 

Průměrná mzda se v roce 2020 zvýšila nominálně o 3,53 %, reálně o 0,32 %. Poměr průměrného 
výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,26. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

Kč 
prům. mzda 

2020 
prům. mzda 

2019 
prům. 

mzda 2018 
změna 

nom. mzdy 
inflace 

změna 
reál. mzdy 

ČR 35 611 34 125 31 885 4,35% 3,20% 1,12% 

ČTK 44 977 43 443 42 675 3,53% 3,20% 0,32% 

poměr ČTK/ČR 1,26 1,27 1,34 0,81     
 

Sociální program 

Na sociální program ČTK v  roce 2020 vynaložila 2,4 mil. Kč, tedy o 2,3 mil. Kč méně než v roce 2019. 
Meziroční pokles je způsoben uplatněním daňově uznatelné části stravného ve výši 55 % z ceny 
stravenky na vrub nákladů a penzijního připojištění ve výši 50 %. 

Největší podíl na čerpání (49%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2020 na stravu 65,- Kč 
za odpracovanou směnu. Celkový náklad činil 1,19 miliónu korun.  

Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % 
z výdělku. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2020 byl 47 % a celkový náklad činil přes jeden 
milión 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 2020 2019 2018 

stravné - soc. fond 1 186 2 353 2 988 

fond soc. pojištění 108 171 252 

penz. připojištění - fond 1134 2 186 2 105 

celkem 2 428 4 710 5 345 
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HOSPODAŘENÍ 

Celkové výsledky  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 1,739 mil. Kč. 

Z toho byl provozní hospodářský výsledek 3,8 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 
mínus 1,2 mil. Kč (vlivem kurzových rozdílů) a daň z příjmů (splatná + odložená) 926 tis. Kč. 

Tržby meziročně mírně klesly o 312 tis. Kč a výkonová spotřeba o 6,2 mil. Kč.  Osobní náklady se 
zvýšily o 7,5 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti, tvořená odpisy a opravnými položkami 
k pohledávkám, se snížila o 1,3 mil. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 3,3 mil. Kč. Výkonová spotřeba byla nižší (o 3 mil. Kč). 
Osobní náklady byly vyšší o 1,5 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 2 mil. Kč. Provozní 
hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 2,6 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 klesly o 0,1 %. Rozpočet 
překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 260 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,7 %. 
Rozpočet překročily o 3,5 mil. Kč (1,4 %). 

Rozhodujícím druhem jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 192,5 mil. Kč a 
meziročně se zvýšily o 1,5 mil. Kč.  Rozpočet počítal s úrovní 191 mil. Kč a překročen byl o 1,5 mil. Kč 
(0,8 %). 

Tržby za techniku meziročně klesly o 29,2 % na 6,3 mil. Kč. Na rozpočet jim chybělo 284 tis. Kč. 

Tržby za nájemné meziročně klesly na 27,6 mil. Kč, což znamenalo pokles o 1,5 mil. Kč. Rozpočet 
předpokládal jejich zvýšení, ale chybělo na něj 2,4 mil. Kč.  Na „koronavirových“ slevách bylo 
poskytnuto více než 1,2 mil. Kč. 

Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 1,5 mil. Kč a o 1,5 mil. Kč také překročily rozpočet. 

Tržby za ostatní služby se mírně snížily o 245 tis. Kč a dosáhly úrovně 36,4 mil. Kč. Rozpočet 
předstihly o 3 mil. Kč. Jsou tvořeny tržbami Databanky multimédií, službami PROTEXT speciál, 
komerční videostream.  

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2020 podílely na celkových výsledcích částkou 724 tis. Kč. Tradičně je 
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 
210 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 2020 představoval jejich objem 70 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 7,5 
mil. Kč (4,3 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců o 1,42 % a zvýšením průměrného výdělku o 3,53 %. 

Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 1,5 mil. Kč (0,8 %). 

Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2019 klesly za celou 
ČTK o 4 881 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly nižší o 1,6 mil. Kč.  
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V hlavních činnostech se objem nakupovaných služeb snížil o 2,9 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby 
nižší o 3,7 % (1,8 mil. Kč).  

Meziročně se významně snížilo cestovné, převážně vlivem koronavirových restrikcí. Dále se snížily 
nakupované služby reprezentace, datové služby, inzerce a reklama. Ostatní druhy nakupovaných 
služeb se zvýšily. 

Dosud neuvedené náklady meziročně klesly o 1,8 mil. Kč a rozpočet překročily o 1,7 mil. Kč. Jde 
zejména o náklady spojené s produkty Protext.  

Náklady spojené s nákupem osobních ochranných pomůcek a zvýšenou desinfekcí prostor činily 
420 tis. Kč. 

Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

Odpisy 

Odpisy se ve srovnání s minulým rokem o 380 tis. Kč zvýšily a dosáhly úrovně 12,5 mil. Kč. Proti 
rozpočtu ušetřily 1,3 mil. Kč. 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie se o 1,3 mil. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 1,4 mil. Kč. 

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1,3 mil. Kč), daň z příjmů (113 tis. Kč) a odložená 
daň z příjmů (813 tis. Kč). 

  

 Kč Skut. 2020 Skut. 2019 R 2020 rozdíl 20-19
změna k 

2019
rozdíl 20-R

změna k 
rozp.

opravy a udržování 5 658 365 5 642 087 7 055 885 16 277 0,3% -1 397 520 -19,8%

cestovné 3 518 492 5 186 150 5 652 366 -1 667 657 -32,2% -2 133 873 -37,8%

reprezentace 510 198 868 036 793 859 -357 837 -41,2% -283 661 -35,7%

telefony 1 846 036 1 789 143 1 830 359 56 893 3,2% 15 677 0,9%

datové služby 2 213 088 2 326 190 2 348 938 -113 102 -4,9% -135 850 -5,8%

nákup agentur 10 843 592 10 458 324 10 859 770 385 268 3,7% -16 178 -0,1%

inzerce, reklama 201 619 293 994 312 518 -92 375 -31,4% -110 899 -35,5%

software 809 546 523 226 645 390 286 320 54,7% 164 156 25,4%

nájemné  (bez leas) 1 413 244 1 299 681 1 385 303 113 563 8,7% 27 941 2,0%

ostraha 2 090 170 1 929 617 1 952 360 160 553 8,3% 137 810 7,1%

úklid 1 117 791 1 036 744 1 165 084 81 047 7,8% -47 293 -4,1%

fotoslužby 2 216 016 2 214 914 2 001 493 1 102 0,0% 214 523 10,7%

audit a právní služby 1 566 700 1 531 800 1 479 500 34 900 2,3% 87 200 5,9%

elektronický archiv 280 800 272 400 272 400 8 400 3,1% 8 400 3,1%

dosud neuvedené 11 667 075 13 507 749 9 969 477 -1 840 674 -13,6% 1 697 598 17,0%

celkem služby 45 952 731 48 880 054 47 724 701 -2 927 323 -6,0% -1 771 970 -3,7%
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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 36,7 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 60 % a na výnosech ze 74 %. Náklady na 
krajské redakce dosáhly výše 36 mil. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2020 částky 4,8 mil. Kč. 

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 11,4 mil. Kč a přímé výnosy 17,4 mil. Kč. To 
představovalo 4,3 % nákladů a 6,5 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6 mil. Kč. 

Středisko Protext mělo přímé náklady 8 mil. Kč a přímé výnosy 10,3 mil. Kč. To představovalo 3 % 
nákladů a 3,9 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty 2,4 mil. Kč. 

Akademie hospodařila se ztrátou téměř 1 mil. Kč s výnosy 0,9 mil. Kč a s náklady 1,9 mil. Kč. 

Provoz budov spolu s nájmy měl přímé náklady 30,8 mil. Kč a přímé výnosy 27,9 mil. Kč. To 
představovalo 11,6 % nákladů a 10,4 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty -2,9 mil. Kč. 
Vlastní nájemní činnost pak měla přímé náklady 23,4 mil. Kč a přímé výnosy 27,8 mil. Kč. To 
představovalo 8,8 % nákladů a 10,4 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 4,4 mil. Kč. Přímé 
náklady provozu budov byly 7,4 mil. Kč, což představovalo 2,8% nákladů.  

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 2020 představoval objem těchto položek 2,5 % 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 160 236 60,30% 196 957 73,64% 36 722
z toho slovní zpravodajství 134 898 50,77% 168 996 63,18% 34 098

z toho multimediální zpravodajství 24 794 9,33% 22 563 8,44% -2 231
z toho zahr. odbočky 4 797 1,81% 28 0,01% -4 768

z toho ob lastní odbočky 36 193 13,62% 35 648 13,33% -544
z toho ČOL 544 0,20% 5 398 2,02% 4 854

databanka multimédií 11 362 4,28% 17 390 6,50% 6 029
Protext 7 962 3,00% 10 347 3,87% 2 385
Akademie 1 870 0,70% 885 0,33% -985
obchodní úsek 6 677 2,51% -5 0,00% -6 682
bártry 7 020 2,64% 6 836 2,56% -184
úsek informačních technologií 19 669 7,40% 7 114 2,66% -12 556
řízení a správa 13 568 5,11% 47 0,02% -13 521
provoz budov + nájmy 30 803 11,59% 27 872 10,42% -2 931

z toho nájmy 23 422 8,81% 27 860 10,42% 4 438
z toho provoz budov 7 381 2,78% 12 0,00% -7 369

Společné náklady a výnosy 6 557 2,47% 10 0,00% -6 547

celkem 265 725 100,00% 267 464 100,00% 1 739
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

V roce 2020 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno jinými významnými mimořádnými vlivy, nežli 
mnohokrát zmiňovanými opatřeními proti pandemii. 

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 2020 
byl zvýšen o 813 tis. Kč.  

V průběhu roku 2020 nebyly vypláceny odměny v plné výši z důvodů nejisté situace vzniklé 
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Proto na ně byla v rámci závěrky 2020 vytvořena 
rezerva ve výši 1 250 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

rezerva na odměny 45 1 250 1 250

rezervy celkem 1 065 1 250 2 315

odložený daňový závazek 48 20 218 813 21 031

celkem 21 283 813 23 346

2020 2019 2018 2017 2016

646 - Výnosy z odepsaných pohl. 39 875 31 011 346 925 15 387 35 513

546 - Odpisy pohledávek -2 134 881 -48 365 -496 000 -1 101 177 -1 033 267

558 - Tvorba zákon. oprav. pol. 426 117 -349 806 -527 278 204 358 252 558

559 - Tvorba opravných položek 373 084 -509 599 249 224 5 204 115 -593 755

Saldo celkem -1 295 806 -876 759 -427 129 4 322 683 -1 338 951
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VÝVOJ V ROCE 2021 

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 2020 ovlivnily.  

 

Odhadovaný vývoj v roce 2021 

Rozpočet na rok 2021 vycházel z očekávání stagnace výnosů. Rozpočet je přesto schválen jako 
mírně ziskový (433 tisíc Kč). 
 
V samém závěru roku byla ČTK přidělena dotace Evropského Parlamentu na projekt „Evropa proti 
covid-19“, která nemohla být součástí rozpočtu (byla přidělena po jeho schválení). Je určena pro krytí 
nákladů projektu po dobu 20 měsíců, a proto je časově rozlišena. Hospodářský výsledek roku 2021 
ovlivní částkou 2,2 mil. Kč. Jde o projekt komerčního úseku Protext, který nijak nezasahuje 
do zpravodajství. 
 
ČTK v samém závěru roku informovala o uvažované akvizici společnosti Profimedia a.s., díky níž 
rozšíří služby o další obrazové zdroje, protože tato společnost zastupuje zhruba 350 dodavatelů 
fotografií. Na činnostech vedoucích ke koupi podílu se nadále pracuje a nic nenasvědčuje tomu, že by 
k nákupu 100 % podílu společnosti nemělo dojít. 
 
S ohledem na pozitivní vývoj hospodaření ČTK zavedla stravenkový paušál, který, mimo jiné, přinesl 
daňový balíček schválený ve vánočním období. S tímto výdajem rozpočet nepočítal. 
 
Pozitivní vývoj hospodaření prvního čtvrtletí roku dává značnou míru jistoty dodržení rozpočtovaného 
cíle. 
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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 2020 v pořadí 143. zasedáním dne 20. ledna. Uskutečnilo se dvanáct 
zasedání, z toho tři formou videokonference, a rada přijala rekordních 74 usnesení, nejvíce za dobu 
své existence. 

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

Členy rady byli: David Soukup (předseda), Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) a Michaela 
Marksová-Tominová (místopředsedkyně), Petr Žantovský (dosluhující místopředseda do února 2020), 
Angelika Bazalová, Jana Gáborová a Pavel Foltán. Tajemnicí rady byla v roce 2020 paní Marie 
Kronesová. Rada tedy v jednu chvíli měla tři místopředsedy. Člen rady Petr Žantovský pak volbu 
místopředsedkyň napadl s tím, že je neplatná. Rada požádala o právní stanovisko, z něhož mj. 
vyplynulo, že není zákonem určen počet místopředsedů. V polovině roku se stala místopředsedkyně 
rady Michaela Marksová-Tominová náměstkyní ministra zahraničních věcí a na členství v radě 
rezignovala. Na její místo byl zvolen PS P ČR 8. července bývalý sportovní novinář Aleš Mareček 
nominovaný poslaneckým klubem ČSSD. Novou místopředsedkyní pak byla zvolena 30. června Jana 
Gáborová. 15. prosince na 154. zasedání se uskutečnila volba předsednictva Rady ČTK, kdy 
předsedou rady byl zvolen D. Soukup a místopředsedkyněmi J. Wenigerová a J. Gáborová.  

Volba místopředsedy/kyně rady ČTK 

Člen rady P. Foltán sdělil, že existuje procedurální záležitost, která brání volbě místopředsedy rady 
z důvodu, že neexistuje právní rámec pro tuto volbu, protože zákon o ČTK nezná institut 
místopředsedy/kyně Rady ČTK. Rada neschválila návrh člena rady P. Žantovského, který navrhoval, 
že rada přeruší projednávání bodu volby místopředsedy rady a pověří předsedu rady, aby zajistil 
právní posudek k volbě místopředsedů Rady ČTK. Předseda rady D. Soukup v reakci na slova P. 
Foltána, že zákon o ČTK nezná institut místopředsedy, reagoval, že je to Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, která stanovila výši odměn i pro místopředsedu rady, čímž potvrdila jeho legitimitu. A 
podivil se, že toto téma P. Foltán nezvedl při volbě předsedy a místopředsedů v únoru 2019. 

Zasedání rady provázelo v podstatě celý rok napětí, které bylo způsobené vystupováním jednoho 
člena Rady ČTK. To se týkalo i e-mailové komunikace. Napjatou situaci v Radě ČTK, která panovala 
od konce roku 2019, pak předseda rady v průběhu roku 2020 vysvětloval i v médiích (Rozstřel na 
iDnes, Newsroom, DVTV či info.cz). 

Rada hned na svém prvním zasedání schválila na návrh předsedy D. Soukupa videopřenos všech 
zasedání a zveřejnění na webu Rady ČTK ve složce Video z důvodu větší transparentnosti. 

V březnu, v době vrcholící pandemie covidu-19, se rada dohodla, že bude zasedat formou 
videokonference, což bylo pak i v měsících dubnu a listopadu. To odmítli dva členové rady. P. 
Žantovský označil konání zasedání rady formou videokonference za protizákonné. P. Foltán označil 
konání videokonference mimo právní rámec. Vzhledem k tomu, že si toto jednání rada odsouhlasila a 
navíc v té době byl vyhlášen nouzový stav, námitka radního Foltána byla lichá. Sám se ani jedné 
videokonference nezúčastnil. 

V tomto roce došlo také ke změně Jednacího řádu Rady ČTK týkajícího se střetu zájmů členů rady 
v článku XI, bod 6. Dále doplnění článku XI, bodu 8, že nepřítomný radní nemá možnost podávat 
rozdílná stanoviska k přijatým usnesením. Rovněž byl na návrh předsedy projednán a schválen Etický 
kodex členů Rady ČTK. Naplňování etického kodexu je sice dobrovolné, ale je výrazem přihlášení se 
k určité kultuře konání a jednání. 
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Rada také schválila pravidelné zveřejňování docházky členů rady na webových stránkách Rady ČTK. 

Rada se zajímala, které státní instituce a ministerstva odebírají zpravodajství a služby ČTK či jaké 
jsou možnosti ČTK bojovat s fake news. Rovněž se zajímala o dopady pandemie na ekonomickou 
situaci ČTK. 

V září si pak rada na neveřejném zasedání vyslechla informaci GŘ o chystané akvizici ČTK – nákupu 
společnosti Profimedia od podnikatele Igora Rataje. 

 

Monitoring zpravodajství 

Rada v průběhu roku monitorovala zpravodajství k pandemii covid-19, k brexitu, k výročí konce 2. 
světové války, k volbám prezidenta USA a ke krajským a senátním volbám v ČR. 

 

Stížnosti 

V roce 2020 řešila Rada ČTK sedm stížností, tedy polovinu než v roce předešlém, z toho jedna 
stížnost byla přímo od člena Rady. K porušení zákona o ČTK nedošlo. 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty z ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK o 
politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice.Rada požádala o 
vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze ohledně „Prvního samostatného alba“ H. 
Vondráčkové, který si stěžoval, že ČTK použila jako zdroj Wikipedii. Rada dospěla k závěru, že došlo 
k pochybení v redakci ČTK a redaktoři byli upozorněni, že redakční pravidla zakazují pracovat 
s Wikipedií jako jediným zdrojem informací a Rada se tak ztotožnila se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty ohledně propagace akcí hnutí Milion chvilek a 
ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který sdělil, že se jedná o 
běžnou zpravodajskou práci. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. ČTK historický kontext do zprávy doplnila o tvrzení 
tehdejší obžaloby a vysvětlení historika. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK obdržela podnět pana A. Vojty, že redakce neobjektivně informuje o venezuelském režimu. 
Rada konstatovala, že nedošlo k pochybení a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. 

Duben byl jediným měsícem v roce, kdy rada neobdržela žádnou stížnost. V květnu pak podal jednu 
stížnost člen rady Petr Žantovský, který ve zprávě ze dne 5. 5. 2020 vydané servisem ČTK 
nesouhlasil s informací, že maršál Koněv měl podíl na vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968. P. Žantovský považuje toto tvrzení za zavádějící a vyvolávající 
nepravdivé interpretace, ve svém zdůvodnění se opírá o sdělení historiků. Rada požádala o 
stanovisko k této stížnosti generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, podle jeho sdělení vyhodnotilo 
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vedení redakce postup redakce jako chybný. V textu zprávy nebyl uveden zdroj informace. ČTK ještě 
téhož dne vydala opravu, v níž inkriminovanou pasáž nahradila novým obsáhlejším zněním 
poskytujícím širší vhled do problematiky možného angažmá maršála Koněva v roce 1968, a to i se 
zdroji těchto postojů. Předseda rady uvedl, že P. Žantovský se jako člen rady nemůže s ohledem na 
možný střet zájmů zúčastnit projednávání tohoto bodu. Předseda rady uvedl, že by stálo za to 
Koněvovu historickou úlohu ve zprávě ještě doplnit. Citoval pak historika Fiedlera, na kterého se P. 
Žantovský ve stížnosti odvolává: „Jednalo se o krutého maršála, který byl znám svou necitelností vůči 
obyčejným vojákům. Nelze o něm hovořit jako o hrdinovi.“ 
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ROZPOČET RADY ČTK NA ROK 2020 
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Čerpání rozpočtu Rady ČTK v roce 2020 
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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.  

/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.  

/4/ Rada přenáší svá pravidelná zasedání online (zvukem i obrazem) na webu ČTK. Jednání, z nichž 
je vyloučena veřejnost, nepřenáší. 

 

  
HLAVA DRUHÁ 

Článek VI 

Orgány Rady 

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

  
Článek VII 

Předseda a místopředsedové Rady 

/1/ Předseda  

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,  
b) svolává a řídí zasedání Rady,  
c) navrhuje program jednání Rady,  
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d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  
e) řídí sekretariát Rady,  
f) je tiskovým mluvčím Rady.  
/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu 
ve funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 
zastupuje předsedu následující věkově 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 případě, že je do stejné funkce zvolen člen rady opětovně, jeho další mandát se počítá od data 
skončení mandátu předešlého. 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. Ve výjimečných případech (např. nouzový stav) může být Rada konána formou 
telekonference či videokonference. 

/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 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/ Člen Rady je povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost týkající se jeho samotného, jeho 
rodinného příslušníka. Tuto skutečnost je povinen oznámit před projednáváním příslušné věci či 
stížnosti. 

/7/ 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 
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příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí 
ke změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým 
podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni 
členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis 
zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v 
sekretariátu Rady.  

/8/ 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 a důvod jeho podání musejí přítomní 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. Písemné 
stanovisko musí být v souladu s ústně vyjádřeným zdůvodněním. Stanovisko, včetně jména člena 
Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání. 

/9/ 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.  

/10/ 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. 
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HLAVA PÁTÁ 

Článek XIII 

Účinnost 

/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.  

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 17. prosince 2018 ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

  
  
  
David Soukup  

předseda Rady ČTK  
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USNESENÍ RADY ČTK 

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 1/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosu ze 143. zasedání Rady ČTK a jeho zveřejnění na 
webových stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 2/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Ivana Vágnera na neobjektivní postupy a neobjektivní zpravodajství 
ČTK o ekologických tématech. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 3/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty ze dne 7. ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK 
o politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 4/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK se usnesla, že si v případě nedostatečně zdůvodněné stížnosti vyžádá od stěžovatele 
doplnění konkrétních argumentů. Rada se bude stížností zabývat až po jejich obdržení. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 

  



 Strana 81
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 5/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosů ze zasedání Rady ČTK a jejich zveřejňování na webových 
stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 

  



 Strana 82
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 6/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada CTK rozhodla, že zašle na Ministerstvo financí dotaz k proplácení cestovních náhrad pro členy 
Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 

  



 Strana 83
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 7/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK Davida Soukupa připravit návrh změn Jednacího řádu Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 

  



 Strana 84
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 8/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu pořadí projednávaných bodů v programu 144. zasedání Rady ČTK dne 
24. 2. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 85
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada schválila stanoviska generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra ke stížnostem p. Karla Šamonila a 
p. Alexandra Vojty. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 86
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh na předložení důvodové zprávy k návrhu Etického kodexu členů Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 87
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 11/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh Etického kodexu členů Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 88
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 12/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh změn Jednacího řádu Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 89
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 13/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh A. Bazalové, že se Rada ČTK distancuje od výroků P. Žantovského, 
které zazněly na semináři „Mediální gramotnost – mediální výchova“ pořádaném Radou Českého 
rozhlasu dne 12. února 2020. 

 

 

 

Hlasování: 1 – 2 – 3 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 90
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 14/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila záměr uspořádat seminář na téma mediální výchova. ze 144. zasedání konaného 
dne 24. 2. 2020 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1 

(1 člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 

  



 Strana 91
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 15/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 30. 3. 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 92
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 16/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 145. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 93
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 17/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s navrženými změnami Jednacího řádu ČTK. Jednací řád Rady ČTK nabývá 
účinnosti k 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 94
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 18/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Etický kodex členů Rady ČTK. Etický kodex nabývá účinnosti dne 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 95
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 19/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK vyjadřuje poděkování České tiskové kanceláři za vysoké nasazení všech jejích pracovníků 
v současné složité době s cílem objektivně a rychle informovat o všech aspektech koronavirové krize: 

„Jménem Rady bych rád vyjádřil poděkování celé ČTK, redaktorům, technickým pracovníkům i 
vedení agentury za práci, kterou v tomto těžkém období odvádíte bez ohledu na to, v jaké 
krizové situaci se naše země nachází. Bezesporu patříte mezi ty, kteří museli být od začátku v 
první - té novinářské linii. Svým zpravodajstvím v tomto nebezpečném pandemickém čase 
usnadňujete práci jiným svým kolegům novinářům, pracujícím v televizích, tisku a rádiích.“ 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 96
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 20/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze a ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. L. Tietze bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 97
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 21/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele 
ČTK Jiřího Majstra. A. Vojtovi bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 98
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 22/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Petra Žantovského a ztotožnila se se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. P. Žantovskému bude zasláno vyjádření GŘ ČTK usnesení Rady ČTK 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 

  



 Strana 99
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 23/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 27. dubna 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 100
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 24/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 146. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 101
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 25/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila, že na 147. zasedání Rady ČTK projedná právní analýzu Etického kodexu Rady 
ČTK, kterou dne 28. března 2020 Radě ČTK předložil její člen Petr Žantovský. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 

  



 Strana 102
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 26/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 147. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 103
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 27/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

Hlasování o návrhu člena Rady ČTK P. Foltán, aby bylo členu Rady ČTK P. Žantovskému uděleno 
slovo při projednávání jeho stížnosti. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 104
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 28/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra ke stížnosti P. Žantovského. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 105
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 29/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Projednání výhrad k Etickému kodexu Rady ČTK (podklad P. Žantovského) se přerušujea bude se 
projednávat na příštím zasedání na základě toho, co předloží členové Rady, kteří hlasovali pro přijetí 
etického kodexu k právnímu stanovisku, které předložil Petr Žantovský a k dvěma rozdílným 
stanoviskům, které předložil P. Foltán. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 106
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 30/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 148. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 107
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 31/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. Rada ČTK požádala o stanovisko ke stížnosti 
generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona 
o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 108
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 32/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byla na 148. zasedání 
přerušena volba místopředsedy Rady ČTK a aby Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK k zadání 
právního stanoviska k volbě místopředsedů Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 109
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 33/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 148. zasedání zvolila s účinností od 30. 6. 2020 

místopředsedkyni Mgr. Janu Gáborovou 

čtyřmi hlasy, 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 110
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 34/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byl z Výroční zprávy ČTK za 
rok 2019 vymazán následující odstavec: 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. 

 

 

Hlasování: 2 – 3 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 111
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 35/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby Zpráva o činnosti Rady ČTK za 
rok 2019 v této podobě nebyla součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové 
kanceláře v roce 2019. 

 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 112
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 36/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 113
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 37/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

 

Rada ČTK děkuje všem zaměstnancům České tiskové kanceláře za odvedenou práci, jíž je Výroční 
zpráva ČTK o činnosti a hospodaření v roce 2019 věrným obrazem. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 114
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 38/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh na rozdělení zisku ČTK roku 2019. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 115
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 39/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslavy Wenigerové na revokaci usnesení 
č. 36/2020 a č. 38/2020 a opětovném hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
ČTK v roce 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 116
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 402020 

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. 6. 2020 

  



 Strana 117
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 41/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře vzala na vědomí zprávu o ekonomické situaci ČTK za období od ledna 
do června 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 118
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 149. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 119
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 43/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila zveřejnění informace o účasti členů Rady ČTK na zasedáních na webových 
stránkách Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 120
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 44/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Na příštím zasedání bude členům Rady ČTK předložen návrh tabulky k docházce jejích členů na 
zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 121
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 45/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila přerušení 149. zasedání na dobu 15 minut. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 122
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 46/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa, aby každý člen Rady měl možnost vystoupit 
k projednávanému tématu po dobu 3 minut s možností prodloužení o další 3 minuty. Do příštího 
zasedání předseda Rady připraví v tomto smyslu návrh změny Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 123
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 47/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 150. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 48/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radního P. Foltána, že členové Rady ČTK nemohou hlasovat o 
prvním bodu programu 150. zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna 
Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 5 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 49/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa přesunout a projednat první bod programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK na 
151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 50/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh radního P. Žantovského nehlasovat o druhém bodu programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Zveřejňování docházky členů na zasedání Rady ČTK na webu.  

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 51/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa zveřejňovat formou tabulky docházku členů na 
zasedání Rady ČTK na webových stánkách www.ctk.cz. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 52/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o doplnění stanoviska ke stížnosti platformy Paměť města k textu 
Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020, 
v bodě, ve kterém platforma žádá ČTK: „o nastavení dlouhodobých pravidel pro kvalitní a nezávislé 
informování o krizi bydlení.“ 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 53/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána přesunout a projednat šestý bod - Informace o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK a sedmý bod - Informace o aktuální ekonomické situaci v období 1. 
6. – 15. 8. 2020 (neveřejné) programu 150. zasedání Rady ČTK na 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 54/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o zasílání monitoringu zpravodajství ke krajským a senátním 
volbám v ČR. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 55/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK blahopřeje ČTK k získání ocenění AAA od společnosti Bisnode a děkuje všem 
pracovníkům ČTK za jejich práci. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 56/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh Petra Žantovského na změnu pořadí projednávaných bodů v návrhu 
programu 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 57/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 58/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radní A. Bazalové, aby její členové vyslechli od vedení ČTK zprávu o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK. Diskuze ke zprávě proběhne na říjnovém zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 3 – 2  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 59/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána, aby se čtvrtý bod programu Informace o průběžném 
plnění rozpočtu ČTK projednal na příštím 152. zasedání Rady ČTK dne 20. 10. 2020. Rada požádala 
GŘ ČTK J. Majstra o předložení zprávy o průběžném plnění rozpočtu, která není obchodním 
tajemstvím. Podklady budou členům Rady zaslány e-mailem nejpozději do 6. 10., tedy 14 dní před 
konáním Rady. Bod bude projednán veřejně. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 60/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost p. Alexandra Vojty k článku Úřady zadržely vůdce dělníků, Cichanouska 
vyzvala k dalším stávkám zveřejněném 21. 8. 2020 na portálu www.ceskenoviny.cz.  

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

V tomto smyslu zašle předseda Rady p. Vojtovi odpověď. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 61/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada se zabývala podnětem p. Jana Schneidera k článku Vnitro:Šíření nenávisti přestalo být 
doménou tradiční pravice, který byl ČTK publikovaný dne 4. 7. 2020. Rada požádala o stanovisko GŘ 
ČTK J. Majstra. 

Rada podnět projednala, ztotožnila se se stanoviskem GŘ CTK a konstatovala, že nedošlo k porušení 
zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 62/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost platformy Paměť města k textu Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů 
nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020. Představitelé platformy upozorňují na údajně 
nevyvážený výběr mluvčích a reprodukování soukromých zájmů. Rada požádala o vyjádření GŘ ČTK. 

Rada stanovisko GŘ ČTK J. Majstra schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 3 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 63/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 152. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 64/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK vzala na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK za období leden – září 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 65/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK se seznámila s důvěrnou informací o obchodních záměrech ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(jeden člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 142
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 66/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 153. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 67/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2021. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 68/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala podnět Mgr. H. Malíkové na údajně nedostatečnou a nevyváženou 
informovanost ČTK o vlivu, činnosti a důsledcích změn provedených v sektoru vzdělávání. Rada ČTK 
požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 69/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. A. Vojty ke zprávě ČTK „OSN: Venezuelský režim se dopouštěl 
zločinů proti lidskosti“ ze dne 16. 9. 2020. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK 
J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 70/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 154. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 71/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu názvu 3. bodu programu 154. zasedání Rady dne 15. 12. 2020 ve znění 
„Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK“. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 72/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada schválila opakování volby předsedy Rady ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(1 člen Rady ČTK nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 73/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 154. zasedání zvolila s účinností od 15. 12. 2020  

 

 

předsedu:   Bc. Davida Soukupa 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni: Mgr. Janu Gáborovou  

pěti hlasy 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 74/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2021.  

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2021 

ze 160. zasedání konaného dne 22. 06. 2021 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

(1 hlas formou náhradního hlasování) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 22. 06. 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

České tiskové kanceláře 

v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Rada České tiskové kanceláře 

2021 
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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 
v roce 2020 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2020 bez požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné 
zdroje, s kladnými rozhodujícími ukazateli a při zachování kvality zpravodajství. 

To se podařilo i v roce, kdy prakticky vše ovlivnila pandemie, která kladla nebývalé nároky na každého 
jednotlivého pracovníka ČTK, na řízení agentury tak, aby zajistila bezpečné prostředí 
pro zaměstnance, ale také potřebný ekonomický výkon, na vedení redakce, aby plně pokrylo potřeby 
zpravodajství v bezprecedentní situaci. 

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

Zpravodajství ČTK v roce 2020 dominovala pandemie, a to ve všech sférách – domácím, 
ekonomickém, zahraničním, sportovním, obrazovém i audiu. 

Pandemie měla dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí - ať už to byly 
podzimní krajské a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v organizaci práce a v interní komunikaci  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

Pandemie výrazně snížila počet zahraniční cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu.  

Redakce zpravodajství se nadále podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci 
projektu univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetí rok. Vedle 
testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil na možnosti ověřování 
(factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a možnosti automatické 
sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během voleb přímo z dat ČSÚ.  

Součástí nové verze Multimediálního redakčního systému je i nástroj na bázi umělé inteligence, který 
má pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským 
textům. ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou, a to i přes celou řadu protipandemických opatření a omezení 
obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně přístupné databázi fotobanky tak přibylo 
po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií zdigitalizovaných v rámci tohoto společného 
projektu. Součástí projektu je také odborná péče o negativy a jejich obálky experty Národní knihovny. 
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Dalším rokem pokračovalo také vytěžování textových informací do databázové podoby v rámci 
rozsáhlého a dlouhodobého projektu digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými 
textovými informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. 

ČTK v roce 2020 uspořádala putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii 

Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků 
o potřebách klientů, ale také na pomoc s dopady pandemie. Ta podstatně ovlivnila i činnost 
Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním 
dohodám před vypuknutím epidemie a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Náhlý přechod na home office se týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie zřídil OÚ největším 
odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 2019. Servis 
využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce. 

Pokračoval rozvoj nových formátů, rozšiřování dosahu sdělení, rozvoj služeb Protext Video a Protext 
Speciál. 

Nadále vedení agentury spatřuje obchodní ohrožení ve zneužívání agenturního 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. Pro agenturu 
je důležité, jak 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. 

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 i 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. 

V roce 2020 ČTK zahájila společně se zahraničními partnery Associated Press a PicRights tracking 
nelegálně použitých fotografií v doméně *.cz. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, i v roce 2020 dosáhla ČTK zisku, i když nižšího než v letech 
předchozích. S dopady pandemie se agentura dokázala vyrovnat a zisk byl o řád nad rozpočtem, 
konkrétně 1,7 mil Kč.  

Klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, jejichž zisk dosáhl výše 8,5 mil Kč. Navzdory 
pandemii a výpadkům v příjmech z toho plynoucích pokračoval – i když velmi mírně – trend zvyšování 
tržeb za zpravodajství. 
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Přehledná tabulka ukazuje vývoj klíčových ukazatelů: 

 

Výsledky roku 2020 nejsou podpořeny žádným z ekonomických programů státu zaměřených 
na zmírnění ekonomických důsledků protipandemickcýh opatření.  

Generální ředitel ČTK předložil některé návrhy možné pomoci státu médiím. Realizovány nebyly. 

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 vytváření názorů.  

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 krátké 
přestávce vyvolané hospodářskou krizí z roku 2008. 

  

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Hlavní události ve zpravodajství a nové trendy 

Většinu roku 2020 ovlivnila v obsahu i organizaci zpravodajství ČTK pandemie covid-19, která měla 
dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí – ať už to byly podzimní krajské 
a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v komunikaci, ať už na bázi redakčních porad, zejména ale pak v případě 
rychlého operativního řízení.  Společná práce na zpravodajských sálech byla obnovena pouze 
v letních měsících, i když i tehdy jen částečně a s veškerou opatrností. Vedení zpravodajství se 
snažilo maximálně zabránit přenosu nemoci mezi zaměstnanci, aby nebyl ochromen denní provoz a 
produkce zpravodajství, což se díky včasným opatřením podařilo.  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

S klíčovým slovem “koronavirus” vyšlo v roce 2020 bezmála 49.000 zpráv, více než 16.000 headlinů a 
bezmála 1000 profilových materiálů, což je zhruba třetina všech textových zpravodajských materiálů 
roku 2020. Téma covid-19 převažovalo i v obrazovém zpravodajství, výrazně se zvýšil počet 
videostreamů – živých přenosů ČTK.  

Textové zpravodajství ČTK mělo z hlediska formátů vyšší dynamiku než v předchozích letech, o čemž 
svědčí rekordní počet headlinů (krátkých rychlých zpráv o 150 znacích). 

Pandemie výrazně snížila počet zahraničních cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii ČTK vůbec poprvé 
pokrývala americké prezidentské volby bez přítomnosti svého zpravodaje v USA, což ale kvalitu 
zpravodajství o této události nesnížilo.  

Redakce zpravodajství se opět podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci projektu 
univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetím rokem jako tzv. interní 
aplikant. Vedle testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil 
na možnosti ověřování (factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a 
možnosti automatické sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během krajských a senátních voleb.  

Vedoucí redakcí a šéfeditoři rovněž spolupracovali na dokončení vývoje a testování nové verze 
Multimediálního redakčního systému. Jeho součástí je i nástroj na bázi umělé inteligence, který má 
pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským textům. 
ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

Na jaře 2020 se výběr zajímavostí ze zpravodajství ČTK začal veřejnosti nově prezentovat  formou 
podcastů, které vycházejí pravidelně jednou týdně a příležitostně i ve formě rozhovoru. Tento formát, 
jehož popularita u konzumentů zpravodajství a publicistiky obecně roste, bude ČTK rozvíjet i nadále. 
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Centrální redakce 

Centrální redakce v roce 2020 vydala na 35.000 zpráv a bezmála 14.000 headlinů, což je výrazně 
více než v roce předchozím (28.000 zpráv a přes 8500 headlinů). Jde o důsledek dramatického vývoje 
kolem koronavirové pandemie. Překotný vývoj, doposud obvyklý u časově ohraničených událostí typu 
záplavy, odstartoval v polovině února a trval - s mírným zvolněním v průběhu léta - v podstatě po celý 
rok. 

Mimořádný nárůst počtu vydaných materiálů zaznamenalo zpravodajství z oblasti zdravotnictví a 
celkově referování o politických rozhodnutích týkajících se pandemie. Podstatně vzrostlo zpravodajství 
z řady postižených oborů, především z terciárního sektoru, tedy turistiky, gastronomie a 
volnočasových služeb. Významně se zvýšil počet zpráv ze školství, o které byl mezi odběrateli a 
u veřejnosti obrovský zájem. Velkou publicitu měly každodenní materiály z koronavirových statistik 
ministerstva zdravotnictví i zprávy o podpůrných programech pro postižené skupiny zaměstnanců, 
podnikatelů a firem. 

Mezi další významná témata patřilo zpravodajství související s cestou předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila na Tchaj-wan či pokrývání návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Praze. 
Z ekonomických témat se redakce důkladně věnovala okolnostem připravovaného rozšíření jaderných 
bloků v Česku, vývoji schodku státního rozpočtu a daňovým změnám včetně zrušení superhrubé 
mzdy.  

ČTK patří mezi vybraná média, která mají přístup na tiskové konference, kde je z důvodů pandemie 
počet přítomných novinářů omezený. Zejména v počátcích pandemie, než instituce zavedly formát on-
line tiskových konferencí, nabízela ČTK i možnost že její redaktoři v rámci tzv. poolu položí otázky i 
za média, která přístup neměla. 

Regionální redakce 

Regionální redakce ČTK vydala v roce 2020 bezmála 38.000 zpráv a 7118 headlinů, z toho asi 
čtvrtina se týkala ekonomického zpravodajství. I u sítě krajských zpravodajů ČTK jde o výrazný 
kvantitativní nárůst (v roce 2019 vydala 31.500 zpráv).  

V případě covidového zpravodajství přinášela ČTK podrobný zpravodajský servis o výskytu nemoci, 
opatřeních a jejich dopadech na krajské a mnohdy i okresní úrovni několikrát denně. Tento rok byl 
přitom zároveň i ve znamení krajských a senátních voleb, k nimž regionální redakce vydala na 1400 
zpráv a 450 headlinů. Zejména v červnu a na podzim také krajští reportéři a fotoreportéři podrobně 
mapovali potíže způsobené velkou vodou, s klíčovým slovem “záplavy” vyšlo v regionálním servisu 
570 zpráv a 140 headlinů. 

Mimořádně náročný rok má za sebou ostravská redakce ČTK, která nad rámec výše zmíněného 
referovala mimo jiné o dvou tragických požárech v Bohumíně a Havířově, přičemž žhářský útok 
v bohumínském panelovém domě s 11 oběťmi se zařadil mezi nejhorší v novodobé české historii. 
Ostravská redakce byla navíc výrazně více než ostatní vytížená i během léta kvůli rozsáhlému 
lokálnímu ohnisku covid-19 v dolech na Karvinsku. 

Zahraniční redakce 

Zahraniční redakce vydala v roce 2020 na 33.500 zpráv a bezmála 9900 headlinů, z toho zhruba 
pětinu tvořilo zahraniční ekonomické zpravodajství. I tady velmi výrazně dominovalo téma covid-19.  

Další zásadní událostí byly americké prezidentské volby, předcházející primárky i dramatický vývoj 
po volbách, k nimž zahraniční redakce vydala na 1100 zpráv a 300 headlinů. Odchodu Británie 
z Evropské unie, zejména pak vyjednávání budoucího uspořádání jejich vztahů, které se protáhlo až 
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do samého konce roku, věnovala ČTK na 400 zpráv a 130 headlinů. Důležitou zpravodajskou událostí 
pro zahraniční redakci byly i volby na Slovensku, které znamenaly výměnu politické garnitury. 

Sportovní redakce 

Tradiční svět profesionálního sportu se v důsledku pandemie v roce 2020 na řadu týdnů a mnohdy 
měsíců prakticky zastavil. Vzhledem ke zrušení či omezení sportovních akcí na národní i mezinárodní 
úrovni tak ve sportovním servisu vyšlo za rok na 38.000 zpráv a 5000 headlinů, zatímco o rok dříve to 
bylo 47.000 zpráv a 5700 headlinů.  

Letní olympijské hry, které se měly konat v Tokiu, byly o rok odloženy, stejně tak se rozhodli 
organizátoři zrušit či odložit další velké očekávané akce – například MS v hokeji či ME ve fotbale. 
Vedle zachycení průběhů soutěží se tak ČTK výrazně zaměřila na dopady pandemie na jednotlivá 
sportovní odvětví, kluby i jednotlivce. 

Personální změny: 

Na konci roku ukončil svou profesní kariéru vedoucí redakce Ladislav Josef, který sportovní 
zpravodajství ČTK řídil od roku 1997. Ve vedení redakce jej od 1. ledna 2021 vystřídal jeho dosavadní 
zástupce, editor Radomír Novák.  

Dokumentační redakce 

Dokumentační redakce připravila v roce 2020 celkem 4513 materiálů poskytujících souvislosti, vztahy 
či chronologie, společně označované jako Profily, což je o zhruba 300 více než v roce předchozím. 
Zhruba čtvrtina z nich se přímo týkala pandemie covid-19, k níž navíc dokumentační redakce denně 
připravuje přehledy hlavních událostí dne.  

Nemediálním klientům ČTK je pak určen nový celodenní zpravodajský přehled ČTK 24 Business 
Report, který připravuje rovněž dokumentační redakce a ČTK jej začala tvořit a nabízet v březnu 2020. 

Do dokumentační databáze ProFakta, která byla v Infobance ČTK spuštěna v dubnu 2018, přibylo 
za rok přes 4000 nových záznamů, čili nyní je v ní přes 80.300 dokumentačních materiálů, z toho přes 
27.300 multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 osobností, 
asi 2400 firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a přes 5000 tzv. milníků (typu Nažidla, 
Černobyl, Nagano apod).  Databáze ProFakta je denně doplňovaná o další multimediální materiály. 

Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí, ve které každý 
rok přibude nejméně 1000 nových záznamů (nyní je v této databázi téměř 55.000 záznamů), i v tvorbě 
ceněné komparativní databáze Neštěstí. 

Fotozpravodajství 

Na celkovém počtu vydaných fotografií se v roce 2020 podepsala protiepidemická opatření, která mj. 
znamenala výrazné snížení počtu zpravodajských akcí a rovněž komplikace pro práci fotoreportérů 
v terénu a na akcích. Zatímco v roce 2019 vydala ČTK ve fotozpravodajství 169.736 fotek, v roce 
2020 to bylo 145.165. Snímků z ČR (79.191) bylo o 11.000 méně než v roce předchozím. Úbytek 
klasických fotoreportáží se podařilo částečně nahradit reportážemi o životě během pandemie.  

S klíčovým slovem koronavirus vyšlo ve fotozpravodajství 36.268 fotografií (z toho z ČR 17.426). 
K dalším velkým zpravodajským akcím patřily volby na Slovensku, kam ČTK vyslala dva fotoreportéry, 
krajské a senátní volby (1157 snímků), říjnový tenisový turnaj žen v Ostravě a listopadové ME judu 
v Praze, během něhož fotoreportér ČTK strávil poprvé na domácí půdě několik dní ve zcela 
uzavřeném prostředí, tzv. bublině.  
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ČTK zajišťovala fotozpravodajství z akcí, na které byl přístup médií výrazně omezen. Šlo zejména 
o vládní jednání či zápasy závěru první a druhé fotbalové ligy 2019/20, kam měl přístup pouze 
fotoreportér národní tiskové agentury. Z tohoto důvodu ČTK snímky z těchto zápasů poskytovala 
všem médiím v rámci tzv. poolu. Kromě všech zápasů první ligy ČTK rovněž pokrývala větší počet 
zápasů ligy druhé, kam měla rovněž přednostní přístup.  

Ocenění 

Dlouholetý redaktor sportovní redakce Radek Smekal na konci roku 2020 jako první český sportovní 
novinář v historii obdržel cenu Mezinárodní lyžařské federace FIS Journalist Award. Federace uděluje 
toto ocenění každoročně novináři, který svou prací pomohl rozvoji lyžařských sportů. Smekal píše 
o lyžování, snowboardingu a dalších zimních sportech už přes 20 let. Pomáhal zajišťovat 
zpravodajství ze čtyř zimních olympiád.  

Fotoreportér Roman Vondrouš se stal absolutním vítězem soutěže Czech Press Photo (CPP) za rok 
2020 a zároveň zvítězil v kategorii Aktualita. Vondrouš zvítězil v kategorii fotografické portfolio také 
v celosvětové soutěži Mezinárodní asociace sportovních novinářů se sérií snímků z dostihového 
prostředí.  

Organizátoři soutěže Czech Press Photo také čtyři snímky z produkce ČTK vybrali v průběhu roku 
jako Foto měsíce CPP. Šlo o fotografie olomouckého fotoreportéra Luďka Peřiny, brněnského 
fotoreportéra Václava Šálka a dva snímky Romana Vondrouše.  

Reportáže Romana Vondrouše a Ondřeje Demla byly zařazeny do výstavy Czech Photo Centra 
nazvané 9x9, na které představilo devět českých fotografů se snímky na téma koronavirové 
pandemie.  

Audio 

V audioservisu, ve kterém ČTK nabízí sestříhané záznamy zásadních výroků ze zpravodajských akcí 
a vlastních rozhovorů, v roce 2020 přinesla klientům 7938 zvukových záznamů. O rok dříve jich bylo 
8815. Důvodem poklesu jsou opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru – ubylo zpravodajských akcí, 
zároveň se výrazně zhoršil přístup k respondentům.  

Naprostá většina audií loni vznikla pro domácí servis, když jich bylo 5055, dalších 1515 se týkalo 
ekonomických témat. Ze zahraničí redaktoři ČTK poslali 172 zvuků. Sportovní tematiku mělo 1196 
zvukových příspěvků. Právě ve sportu se výrazně projevilo rušení sportovních akcí nebo přerušení 
soutěží – o rok dříve bylo sportovních audií 1940.  

Novinkou zvukové produkce ČTK byl loni zpravodajský podcast Četkast. Vychází každý týden v pátek 
na platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a Lecton. Přináší výběr zajímavostí 
ze servisu ČTK. Během studentských workshopů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti vznikla 
speciální vydání tohoto podcastu, na jejichž vzniku se podíleli studenti.  

Zvukový servis ČTK 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  

Videoservis ČTK byl v roce 2020 ve znamení živých přenosů (videostreamů). Zájem o ně byl 
důsledkem opatření proti šíření koronaviru, která mimo jiné omezila fyzickou přítomnost novinářů 
na tiskových konferencích a zvýšila zájem o komunikaci na dálku.  
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ČTK jako agentura přenášela prakticky všechny tiskové konference vlády, stejně tak jako zásadní 
sdělení ministerstev či krizového štábu, případně z nich přebírala signál. 

Počet videostreamů v roce 2020 prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich včetně komerčních přenosů 
v rámci služby Protext Video bylo 260, v roce 2020 už 447. Nejsledovanější byly tiskové konference 
k problematice koronaviru. Z první desítky nejsledovanějších přenosů jich bylo osm, dalšími dvěma 
byly protest fotbalových fanoušků proti opatřením na Staroměstském náměstí z 18. října 2020 a 
virtuální tisková konference ke startu televizního kanálu CNN Prima News.  

V loňském roce ČTK ustoupila od přebírání zahraničních videoreportáží ze servisu agentury AFP, 
který skončil kvůli nezájmu klientů o tuto produkci. Nadále tak videoservis ČTK tvoří hlavně příspěvky 
vlastní. Loni jich bylo zhruba stejně jako v roce 2019, tedy kolem tisíce.  

Mezi odběratele videoservisu ČTK patří především české a slovenské zpravodajské weby a tomu 
odpovídá také tematická nabídka reportáží. Kromě hlavních událostí jde obvykle o významné věci 
z politiky, všechno to, co se dotýká přímo života lidí, dále různá neštěstí, katastrofy, ale také 
zajímavosti a lifestyle.  

ČTK Live 

Služba ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií, videí, audií a 
mnoha odkazů na relevantní sociální média) v roce 2020 v podstatě vypadla z agenturní nabídky. 
Důvodem byl pokles zájmu klientů o službu – před textovými přenosy dávají přednost videu. ČTK je 
přesto připravena v případě zájmu v budoucnu službu obnovit, například v případě velkých 
zpravodajských událostí typu parlamentních voleb.  

ČTK Online 

Epidemie nového typu koronaviru způsobila dramatický nárůst zájmu veřejnosti o zpravodajství. 
Odrazilo se to i v návštěvnosti webového portálu České noviny.cz, na kterém ČTK publikuje část své 
produkce. V březnu, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, návštěvnost Českých 
novin.cz vzrostla prakticky ve všech sledovaných metrikách ať už ve srovnání s předchozím měsícem 
nebo stejným obdobím předchozího roku. Počet uživatelů i počet zobrazených stránek se meziročně 
zvýšil o 300 procent a počet návštěv dokonce o 450 procent. Zvýšený zájem o zpravodajství - sice už 
ne v takovém rozsahu - byl patrný po celý rok - viz graf níže, který srovnává počty uživatelů Českých 
novin.cz v roce 2020 (modrá křivka) a 2019 (oranžová křivka). 

 

  

Významně posílila pozice Českých novin.cz na českém internetu a zpravodajský portál ČTK - řečeno 
sportovní terminologií - “postoupil do vyšší ligy”. Podle údajů Netmonitoru, které pravidelně zveřejňuje 
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a které srovnávají návštěvnost stránek českého internetu, 
například v říjnu 2017 figurovaly České noviny.cz na 142. místě, o rok později na 110. místě, v roce 
2019 jim patřilo 82. místo a v roce 2020 byly už na 36. místě žebříčku návštěvnosti všech webových 
stránek v ČR podle počtu uživatelů. Za tři roky tedy postoupily o více než 100 pozic. 
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Zvýšená návštěvnost Českých novin.cz si vyžádala posílení infrastruktury, přinesla ale také vyšší 
příjmy z reklamy. Zatímco v roce 2019 činily příjmy z reklamy publikované na Českých novinách.cz 2,5 
milionu korun, v tomto roce to bylo o 1,5 milionu korun více. 

Epidemie koronaviru však způsobila i to, že se nekonaly plánované velké sportovní události, tedy letní 
olympiáda, hokejové mistrovství světa a mistrovství Evropy ve fotbale. K těmto sportovním akcím už 
tradičně ČTK Online připravuje takzvané widgety – grafické aplikace určené zejména internetovým 
vydavatelům, které čtenářům nabízí atraktivní formou vše podstatné na jednom místě - od vizitek 
sportovců, představení sportovišť, statistik až po výsledky či on-line přenosy. 

Ve spolupráci s německou agenturou DPA nicméně ČTK nabídla widget k americkým prezidentským 
volbám, který se podařilo prodat sedmi klientům v ČR.  

ČTK Online pokračuje v dodávce zpravodajství pro vozy BMW. Zpravodajství ČTK se objevuje 
na centrálním displeji vozů. Stejnou službu mohou využívat také majitelé nových vozů Škoda.  

Pokračovala také spolupráce s německou meteorologickou společností WetterOnline, do jejíž aplikace 
Počasí & Radar dodává ČTK zpravodajství o počasí včetně fotografií či předpovědních map. 
Společnost WetterOnline je největším poskytovatelem meteorologických služeb v Německu a 
prostřednictvím aplikací i v dalších 30 zemích světa a její aplikace Počasí & Radar se mezi českými 
uživateli těší mimořádné oblibě. V loňském roce byla nejstahovanější aplikací na iOS na českém App 
Storu. 
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Statistika zpravodajských materiálů ČTK v meziročním srovnání  

2019 - 2020 

    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 

celkem 153 162 12 250 190 344 3 652 25 230 28 882 

 

    2020 Headliny 2020 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 53 481 5 220 58 701 2 164 13 452 15 616 
zahraniční 27 455 1 153 28 608 947 5 420 6 367 

ekonomické 27 226 2 693 29 919 1 147 7 822 8 969 
sportovní 37 886 2 715 40 601 781 4 243 5 024 
anglické 15 134 1 563 16 697 966 2 427 3 393 
profily - - 4 513 0 0 0 

dokumenty - - 60 0 0 0 
grafy - - 1 159 0 0 0 
video - - 1 284 0 0 0 
audio - - 7 938 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 124 0 0 0 

celkem 161 182 13 344 198 604 6 005 33 364 39 369 
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FOTOBANKA ČTK 

Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. Pohybuje se 
hlavně 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 a mnoha zastupovaných autorů. 

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.  

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovým nástupem pandemie koronaviru a s tím souvisel v prvním 
pololetí i pokles poptávky po fotografiích a komerčních službách. Ve druhé polovině roku poptávka 
opět vzrostla. 

Pokračování digitalizace 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou na základě memoranda podepsaného v roce 2019, a to i přes celou 
řadu protipandemických opatření a omezení obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně 
přístupné databázi fotobanky tak přibylo po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií 
zdigitalizovaných v rámci tohoto společného projektu. 

Další rok 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. V roce 2020 se 
podařilo vytěžit do databázového *.xml formátu dalších cca 60 popisových knih. Tento projekt začal 
koncem roku 2015. 

Databázi textových informací z popisových knih agentura začala obratem využívat při doplňování 
informací k fotografiím dodaným do ČTK po jejich digitalizaci v Národní knihovně. 

ČTK se digitalizací archivních fotografií zabývá 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. 

V letech 2009 až 2012 ČTK provedla hlavní část odborné probírky archivního fondu. Na projektu 
pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze svého zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace 
do tohoto projektu investovala 8,3 miliónu korun. Od roku 2012 pokračovala digitalizace archivních 
fondů především ze 70. a 80. let 20. století, která byla dosud v digitálním  archivu zastoupena spíše 
namátkově. 

V roce 2020 fotobanka zahájila společně se svým exkluzivním zahraničním partnerem Associated 
Press a společností PicRights tracking nelegálně použitých fotografií na doméně *.cz. 

Agentura rovněž nadále digitalizuje vlastními silami archivní předlohy na základě aktuálních 
požadavků klientů. 
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Výstavy 

ČTK připravila a produkčně zajistila putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii. Výstava byla k vidění v rámci Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti a následně putovala přes Olomouc a Brno do Prahy na pěší zónu Na Příkopě. 
Odtud na jaře roku 2021 pokračovala na korzo před galerií Czech Photo Centre do pražských Nových 
Butovic, následně do Opavy a až do prázdnin je již potřetí k vidění opět v Praze, tentokrát na území 
čtvrté městské části. 

Výstava navázala na předchozí podobné akce z let 2018 a 2019, které jsou popsány v příslušných 
výročních zprávách. Již v roce 2020 začala agentura plánovat a připravovat výstavu pro rok 2021. 
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OBCHODNÍ ÚSEK 

Koronavirová pandemie podstatně ovlivnila činnost Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní 
výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním dohodám z konce roku 2019 a začátku roku 2020, 
tedy před vypuknutím epidemie, a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Ve srovnání s rokem 2019 vzrostly celkové výnosy OÚ o 1,97 % a proti rozpočtu o 2,02 %. K roku 
2018 vzrostly výnosy o 3,37 %. 

Přímé ztráty způsobené pandemií činily 1,11 % z původně očekávaných příjmů OÚ. Tyto ztráty 
pramení z vypovězených obchodních smluv, z vynucených slev a z nenaplněných rozpočtovaných 
příjmů za produkty, které se z důvodu neuskutečněných zpravodajských událostí nerealizovaly 
(především šlo o widgety ze světových sportovních událostí).  

Zejména v důsledku ztrát z pandemie nepokryly výsledky OÚ roční míru inflace, která za rok 2020 
činila výrazných 3,2 %.  

Provoz OÚ byl od prvních březnových týdnů s výjimkou letních měsíců po celý rok silně poznamenán 
pandemií. V podstatě ze dne na den přešel celý úsek na práci z domova, což si vyžádalo velké úsilí 
organizační, úpravu administrativních postupů a také vybavení zaměstnanců potřebnou technikou. 
Díky odpovědnosti a flexibilitě pracovníků OÚ a ÚIT nemělo převedení režimu do on-line prostoru 
výraznější vliv na činnost OÚ ve vztahu k zákazníkům ani k ostatním úsekům ČTK. 

Náhlý přechod na home office se ovšem týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie v ČR zřídil 
OÚ odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

Na zvýšenou poptávku po informacích reagoval OÚ ve spolupráci s ÚIT hned v prvních dnech po 
vyhlášení vládních protiepidemických opatření sestavením speciálního koronavirového servisu. Tato 
služba v podobě výběru relevantních zpráv v Infobance ČTK byla určena veřejnosti, firmám a státním 
institucím, a to za cenu pouze na úrovni režijních nákladů. Také ohlas na tuto speciální nabídku byl 
velmi pozitivní.  

S pomocí tiskových odborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR připravily OÚ a ÚIT 
individuální přístupy do Infobanky ČTK pro všechny poslance a senátory, a to i přes mobilní telefony. 
Řada z nich ocenila, že díky tomu měli průběžné aktuální informace k dispozici i při své práci.  

Hospodářské důsledky pandemie v mediálním odvětví, zejména pokles prodaného nákladu deníků a 
časopisů a podstatné omezení inzerce způsobily problémy značnému počtu klientů ČTK, především 
vydavatelům a firmám poskytujícím služby v oboru média, komunikace a PR. Zvýšená návštěvnost a 
reklamní výnosnost on-linových titulů tyto ztráty nevykryla. Na tuto situaci reagovala část klientů 
(méně než desetina) výpovědí smlouvy, a to i přes nabídky ze strany OÚ na jiné řešení problému. 
Několika zákazníkům poskytla ČTK v zájmu zachování obchodního partnerství na omezenou dobu 
slevu. 

I přesto koronavirová krize jasně prokázala, že zpravodajství ČTK je pro naprostou většinu jejích 
zákazníků, a to především z mediálního odvětví a z firemní a státní sféry, nepostradatelné. Důkazem 
byla často komplikovaná obchodní jednání, při nichž někteří s odkazem na ekonomickou situaci 
uvažovali o ukončení nebo podstatném omezení smluvního vztahu, ale právě kvalita a rozsah servisu 
je přesvědčily o jeho zachování, a to v zásadě za dosavadních podmínek.  
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Vypovídají o tom i smlouvy s novými klienty, které do jisté míry nahrazují ztráty z výpovědí a 
vynucených slev, stejně jako prodloužení smluv s rozhodujícími zákazníky či jejich převedení 
z termínovaného do trvalého režimu. 

Nabídkové a informační akce mohl vést OÚ vzhledem k protiepidemickým omezením téměř výhradně 
distanční formou. Zamýšlené osobní prezentace a setkání byly odložené na dobu, až to bude možné. 
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AKADEMIE ČTK 

Výnosy za rok 2020 dosáhly částky 828 100 Kč bez DPH, což je o 8 % méně, než byl plán. 
Na výsledku se výrazně podepsala opatření přijatá kvůli koronaviru. Zatímco před propuknutím 
epidemie se měsíční výnosy pohybovaly kolem 100 000 Kč bez DPH, po zrušení prezenční výuky to 
byly jen desítky tisíc korun. Nejvíc tradičně vydělával kurz Člověk před mikrofonem a kamerou. 

V březnu 2020 přešla Akademie zcela na on-line výuku. Do konce května, kdy se na čas vrátila 
k prezenční výuce, zorganizovala deset webinářů. Od června nabízela kurzy v on-line i off-line formě.   

Kvůli koronaviru bylo nutné od podzimu opět zcela přejít na distanční výuku. Musela se odložit řada 
kurzů, které jinak než prezenčně uskutečnit nejdou (Člověk před mikrofonem a kamerou, Základy 
fotožurnalistiky, Jak natočit a publikovat video).  

Koncem roku 2020 zařadila Akademie ČTK do své nabídky on-line workshop pro žáky základních a 
středních škol. Na dvouhodinovém semináři se žáci dozvědí, jak funguje tisková agentura, jak v ní 
vznikají zprávy, proč jsou důležité zdroje nebo jak rozeznat objektivní zprávy od názorů, polopravd a 
výmyslů. O kurz byl velice dobrý zájem. 

Akademie ČTK získala 17. 12. 2020 akreditaci MŠMT na mediální seminář pro učitele Jak vzniká 
zpráva. O seminář byl velký zájem, účastnili se jej učitelé středních a základních škol z různých částí 
republiky. Po přechodu na distanční výuku na něj navázal kurz pro žáky základních a středních škol 
o mediální gramotnosti s důrazem na roli veřejnoprávních médií. Také tento kurz se setkal u učitelů i 
žáků s velmi pozitivním ohlasem. 
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PROTEXT 

Na nemediální klienty, tedy na firmy, instituce, svazy a asociace je zaměřena Služba Protext (PR 
Original Text). Byla v ČTK založena už v roce 1999 a původně byla určena jen pro distribuci tiskových 
sdělení. Soukromé i veřejné subjekty, ale i jednotlivci mohou za úplatu využít distribuční kanály ČTK 
pro rozšíření vlastního tiskového sdělení. A to jak ve formátu B2B do redakcí médií, tak B2C přímo 
ke koncovému čtenáři. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční sdělení 
zadavatele“. Služba je dostupná 7 dní v týdnu. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
K distribuci tiskových sdělení se postupně přidávají další komunikační služby pro odbornou i širokou 
veřejnost, roste počet zákazníků, zásah i obrat střediska. 

V roce 2020 Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 
2019. Servis využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce.  

Významně se uplatňuje také rozšíření služeb Protextu na tzv. barterové weby. ČTK tímto využívá 
svých dlouhodobých smluv s vydavateli médií a publikuje na smluvních webech tiskové zprávy třetích 
stran. Jako novinku uplatnil Protext v minulém roce také prostor na rozhlasových vlnách. 
Přepracovanou a upravenou tiskovou zprávu je tak schopen vysílat v rádiích skupin MMS, Active 
Group a Londa. 

Pokračoval rozvoj služeb Protext Video a Protext Speciál, které byly spuštěny v roce 2018. 

Protext Video zajišťuje videopřenos z jakékoli akce, například z tiskové konference, veřejné debaty, 
prezentace nového výrobku, a jeho distribuci do redakcí médií. Garantováno je také vysílání 
na zpravodajském webu Českénoviny.cz a na sociálních sítích ČTK. Za příplatek dokáže Protext 
Video garantovat vysílání na klientských zpravodajských webech (iDNES.cz, Novinky,cz, Info.cz, 
Echo24.cz, Týden.cz a i60.cz), se kterými se dělí o provizi. I přes ekonomickou krizi spojenou 
s pandemií si komerční videopřenosy vedly velice dobře. V roce 2018, kdy služba Protext Video 
začala, se uskutečnilo 41 přenosů, v roce 2019 už to bylo 80 přenosů a v roce 2020 dokonce 196 
přenosů, tj. o 145 % více než v roce předchozím. 

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. Speciální přílohy jsou obvykle navázány na eventy, tj. konference, veletrhy, výroční 
shromáždění. Kvůli pandemii a rušení akcí byla tato forma v roce 2020 podstatně omezena, přesto 
příjmy z této služby díky přizpůsobení se potřebám klientů klesly jen o 5 %. 

Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky 
spolupráci se světovými tiskovými agenturami. V rámci této služby zajišťuje i překlady do cizích 
jazyků. Agenturám BusinessWire (USA), APA–OTS (Rakousko), PRNewswire (Velká Británie) a 
od léta 2020 nově i Intrado – GlobeNewswire Media (USA) 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 26,6 % z celkových příjmů. 

Novou službou je od prosince 2020 Četkast Pro Business. Je to komerční podcast, který využívá 
popularity této audio formy šíření informací. S klientem vede rozhovor zkušená moderátorka, 
sestříhaný rozhovor o délce 20-30 minut se distribuuje na platformách Google Podcast, Apple Podcast 
a Spotify a také na sociálních sítích. 

Celkově příjmy Protextu v covidovém roce 2020 stouply o 13 % z 12,5 mil. Kč na 14,1 mil. Kč. I to 
svědčí o tom, že rozvoj komunikačních a PR služeb jde správným směrem a že se z tohoto malého 
oddělení agentury stává skutečné Virtuální tiskové středisko. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Rozvoj 

Začátkem roku byl dokončen projekt, ve kterém byl společně s partnery vyvíjen systém pro tvorbu 
zpravodajství na základě připravených šablon a dat získaných z externích zdrojů. Výsledky projektu 
byly nasazeny pro tvorbu opakovaných zpráv a ve větším měřítku byly využity při zpracování výsledků 
podzimních senátních a krajských voleb. Nástroj pro vyhledávání archivních fotografií k textům byl 
integrován do připravovaného redakčního systému. Nabídku tohoto systému klientům bohužel 
zabrzdila epidemie. 

Vývoj nového redakčního systému byl po celý rok hlavní náplní práce pro vývojářský tým ČTK. Vývoj 
byl dokončen na konci roku a po testování a úpravách podle zkušeností redakce získaných v rámci 
pilotního provozu bude systém připraven k nasazení v prvním čtvrtletí roku 2021. 

Automatizace a jejích dopadů se týká rovněž projekt FSV UK, jehož je ČTK aplikačním partnerem. 

Pokračovaly práce na digitalizaci analogových fotografií ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Infrastruktura  

Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií onemocnění covid-19 a s tím spojeným přechodem 
na práci z domova. Ještě před nástupem epidemie se podařilo dokončit obměnu pracovních stanic 
související s nutností nahradit dosud používaný operační systém Windows 7. Při nástupu epidemie 
jsme tak měli k dispozici nové počítače i část vyměňovaných. Dokázali jsme tak v březnu doslova 
přes noc vybavit redakci výpočetní technikou potřebnou pro práci z domova a následně zajistit 
vybavení i zbývajícího personálu. Především té části personálu, která byla do té doby zvyklá pouze 
práci hlavní budově, jsme dokázali zajistit vzdálený přístup pro práci z domova a poskytnout 
potřebnou podporu. Touto formou jsme zpřístupnili i část aplikací do té doby dostupných jen z interní 
sítě. Podstatně jednodušeji jsme pak zvládli i částečný přechod zpět na začátku léta a téměř úplný 
opětovný přechod na práci z domova na konci roku. 

Na pracovišti jsme po celý rok udržovali jen službu potřebnou pro dohled a zajištění chodu 
informačních systémů a podpory interních klientů i zákazníků. Zbytek zaměstnanců ÚIT pracoval 
stejně jako ostatní kolegové z domova. 

Ve druhé polovině roku proběhlo interní výběrové řízení na dodávku serverů pro virtualizační 
platformu a souběžně s tím začaly práce na nasazení její nové verze a migraci všech serverů 
do nového prostředí. Tato migrace bude dokončena během prvního čtvrtletí roku 2021. 

Navýšena byla kapacita internetového připojení, včetně záložní přípojky a ke konci roku jsme 
revidovali datové i hlasové připojení sítě regionálních poboček a převedli je k novému poskytovateli. 
V nadcházejícím roce tak budou sníženy náklady na její provoz. 
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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. Generální ředitel ČTK byl i v roce 2020 členem Boardu 
EANA. 

Obě pravidelné konference MINDS musely být kvůli epidemii zrušeny a byly nahrazeny online 
setkáními a konferencemi. Říjnová konference byla zaměřena na využití umělé inteligence 
v žurnalistice a na kontakty s několika vybranými startupy působícími v oblasti médií. 

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 2020 
 

SHRNUTÍ 

Rok 2020 byl nejen pro ČTK rokem zcela mimořádným. Agentura se však s dopady pandemie 
dokázala vyrovnat a dosáhla navzdory všem nepříznivým okolnostem mírného zisku, a to o řád 
většího, než plánoval rozpočet. Zisk činil 1,739 mil Kč. 

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven jako ziskový ve výši 178 tisíc Kč a proti předchozímu roku počítal 
s vyšším růstem výnosů i nákladů. 

Rozpočet navržený a schválený v prosinci 2019 ovšem nemohl počítat ani s výpadky příjmů, ani 
s novými náklady způsobenými pandemií. 

Výpadky příjmů se týkaly především nájmů, i když také příjmů ze zpravodajství. 

Zvýšené náklady především zahrnují ochranu zdraví zaměstnanců ČTK a nájemců v podobě 
dezinfekcí, nadstandartních úklidů, speciálních technik úklidu a osobních pomůcek pro zaměstnance. 
Tržními mechanismy se podařilo dosáhnout se zákazníky dohod o slevách z poskytnutých služeb a 
nájmů. 

Na činnost agentury se nevztahuje žádná z přímých finančních podpor státu (covidových 
kompenzačních programů). 

V hlavních činnostech1, což je dlouhodobě a standardně vykazovaný agregát, jehož cílem je 
eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření, ČTK dosáhla i zisku 8,5 milionu Kč. 
Tím o 4,6 milionu Kč překonala rozpočet. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 3,8 milionu Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo 
2,6 milionu Kč. Meziročně se výsledek zhoršil o 4,3 milionu Kč. 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

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.  

V roce 2020, tedy roce pandemie koronaviru, se celkový růst tržeb zpomalil, i když rozhodují druh 
tržeb – tržby za zpravodajství – se mírně zvýšil. 

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

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558



 Strana 22
   

Tržby za zpravodajství dosáhly objemu 193 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 2,6 mil. Kč. Z ostatních 
druhů se na zvýšení podílí zejména tržby spojené s reklamními službami. Opačný trend měly tržby 
za nájemné, techniku. Tržby za nájemné byly mimo jiné ovlivněny opatřením2 , které znevýhodnilo 
ČTK jako pronajímatele ve prospěch nájemců, kteří po jisté období nemuseli plnit své závazky 
z nájmu. 

Pokud jde o růst nákladů, jde zejména o mzdy. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 7,5 mil. Kč a 
dosáhly úrovně 183,2 mil. Kč. Z ostatních nákladů jsme zaznamenali pokles cen za energie, cestovné 
a služeb spojených s produkty Protext. 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 261 mil. Kč, rozpočet překročily o 1,6 % a náklady 
dosáhly hodnoty 252 mil. Kč, kdy rozpočet počítal s náklady o 0,2 % vyššími. Proti předchozímu roku 
výnosy vzrostly o 2,1 mil. Kč (0,8 %) a náklady vzrostly o 6,4 mil. Kč (2,6 %). 

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

 

Celkové tržby celé ČTK za výrobky a služby dosáhly hodnoty 266,7 mil. Kč a meziročně se snížily 
o 0,1 %. Rozpočet překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). Celkové náklady dosáhly hodnoty 265,7 mil. Kč a 
meziročně se tak zvýšily o 1,5 %. Rozpočet překročily o 1,1 mil. Kč (0,4 %). 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6,5. Agentura nemá žádné bankovní 
půjčky. Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2020 opět v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové 
ocenění AAA Czech Stability Award udělené opětovně společností Bisnode.  

  

                                                      
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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MAJETEK 

Rozvaha 

Aktiva 

Bilanční suma se meziročně zvýšila o 843 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení 
dlouhodobého majetku o 4,3 mil. Kč a zvýšením oběžných aktiv o 5,2 mil. Kč spolu se snížením 
ostatních aktiv o 82 tis. 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 4,6 mil. Kč pohledávky a o 606 tis. Kč se zvýšil finanční majetek. 

Pasiva 

V pasivech se vlastní kapitál snížil o 2,3 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 zůstaly na stejné úrovni a jejich podíl činil 10,47 %. O 0,3 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé 
závazky a o 1,6 mil. Kč se snížily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla (časové rozlišení) o 3,1 
mil. Kč vlivem zvýšení výnosů příštích období. 

Tabulka 2 - Hlavní položky rozvahy 

 

  

k 31.12.; v tis. Kč 2020 2019 2018 Podíl v % Rozdíl 20-19

Aktiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Dlouhodobý majetek 272 017 276 310 281 959 58,06% -4 292

z toho dlouhodobý nehm. majetek 289 389 177 0,06% -100

dlouhodobý hmotný majetek 270 518 275 921 281 782 57,74% -5 403

z toho pozemky 38 262 38 262 38 262 8,17% 0

budovy, stavby 218 735 227 246 234 423 46,69% -8 511

sam. mov. věci 13 158 9 757 8 536 2,81% 3 401

jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0

nedok. dlouh. maj. 343 635 541 0,07% -292

dlouhodobý finanční majetek 1 210 0 0,26% 1 210

Oběžná aktiva 194 237 189 018 183 699 41,46% 5 218

z toho zásoby 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 38 552 33 939 32 365 8,23% 4 612

finanční majetek 155 685 155 079 151 334 33,23% 606

Ostatní aktiva 2 261 2 343 1050 0,48% -82

Pasiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Vlastní kapitál 407 919 410 173 413 052 87,07% -2 255

Cizí zdroje 49 046 49 080 46 183 10,47% -34

z toho rezervy 2 315 1 065 1 738 0,49% 1 250

dlouhodobé závazky 22 607 22 297 21 401 4,83% 310

krátkodobé závazky 24 124 25 718 23 044 5,15% -1 594

bankovní úvěry 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 11 550 8 418 7 473 2,47% 3 132
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Finanční majetek 

Na přelomu března a dubna došlo ke skokovému snížení plateb od našich zákazníků za služby. Tím 
došlo k poklesu cash flow o více než 6 milionů Kč. Tyto opožděné platby našich zákazníků se podařilo 
do konce roku vyrovnat a stabilizovat. Výpadek cash flow byl jednou z největších ekonomických 
hrozeb této fáze pandemie. 

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 2020 
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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. 2020 činil 28 105 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 795 tis. a z fondu propagace to bylo 94 tis. Kč. 

Účelem fondu Rady ČTK je umožnění mimořádného čerpání výdajů spojených s výkonem funkce 
člena Rady ČTK a účelově spadající do cestovních náhrad. Tyto náhrady nejsou členům rady 
příslušné ze zákona.  

Výši a rozdělování zisku do fondu navrhuje generální ředitel na základě hospodářské situace ČTK 
v rámci roční závěrky spolu s ostatními fondy ze zisku. 

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

  

  

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení
konečný 
zůstatek

 sociální fond 3 245 1 163 2 082
 fond soc.pojištění 292 300 108 484
 fond vzdělávání 339 800 520 619
 fond rozvoje 3 018 2 000 795 4 223
 fond penzijního připojištění 2 056 4 000 1 134 4 922
 fond propagace 620 400 94 927
 fond digitalizace 989 180 809

 fond Rady ČTK 200 200

Fondy ze zisku celkem 10 559 7 700 3 993 14 266

v tis. Kč
2020
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2020 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce nezměnil. 

Tabulka 4 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

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

obchodní úsek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

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

řízení a správa 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

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

ostatní 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Celkem 248 249 248 247 246 245 245 245 246 249 249 248 
 

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 2019 se zvýšil o 1,64. Ovšem ve srovnání s celým rokem 2019 se zvýšil o 1,42 
zaměstnance. Ani zde tedy nedošlo k výraznějším změnám a průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců je stabilní. 

Graf  3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2019 
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Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2018 

rok jednotka 2020 2019 2018 

evidenční počet k 31.12. počet 248 248 254 

ukazatel fluktuace v % % 4,04 8,81 8,45 

průměrný věk roky 46,48 45,78 45,09 

průměrná doba zaměstnání roky 14,92 15,14 15,07 

% bez maturity % 4,67 5,18 5,08 

% středoškoláků % 31,91 31,47 30,85 

% vysokoškoláků % 63,42 63,35 64,06 

% redaktorů % 72,58 73,31 72,15 
 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty 46,48 a meziročně se zvýšilo 0,7 
roku. Průměrná doba zaměstnání mírně klesla na 14,92 roku. Ukazatel fluktuace se snížil na 4,04 %. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 63,42 %. Podíl 
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců je několik let stabilní. 

Mzdy 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 3,53 %, což při meziroční míře inflace 3,2 % znamenalo mírné 
zvýšení reálné mzdy o 0,32 %. Výkony stagnovaly s mírným poklesem o 0,12 %, což při růstu 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1,42 % vedlo ke stagnaci produktivity. Objem 
vyplacených mezd o 3,41 %, tedy o více než čtyři milióny korun, vzrostl. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2020 2019 2018 
% 

2020/2019 

Objem vyplacených mezd tis. Kč 130 049 125 762 122 409 103,41% 

z toho ve zpravodajství tis. Kč 92 119 89 993 87 829 102,36% 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 241 241 239 99,88% 

z toho ve zpravodajství jedn. 173 173 173 100,00% 

Průměrný výdělek Kč/měsíc 44 977 43 443 42 675 103,53% 

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 44 418 43 393 42 429 102,36% 

Výkony tis. Kč 266 740 267 052 256 825 99,88% 

Produktivita práce tis. Kč/rok 1 107,01 1 107,00 1 074,44 100,00% 

Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 539,72 521,32 512,10 103,53% 
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Nominální a reálná mzda 

Průměrná mzda se v roce 2020 zvýšila nominálně o 3,53 %, reálně o 0,32 %. Poměr průměrného 
výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,26. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

Kč 
prům. mzda 

2020 
prům. mzda 

2019 
prům. 

mzda 2018 
změna 

nom. mzdy 
inflace 

změna 
reál. mzdy 

ČR 35 611 34 125 31 885 4,35% 3,20% 1,12% 

ČTK 44 977 43 443 42 675 3,53% 3,20% 0,32% 

poměr ČTK/ČR 1,26 1,27 1,34 0,81     
 

Sociální program 

Na sociální program ČTK v  roce 2020 vynaložila 2,4 mil. Kč, tedy o 2,3 mil. Kč méně než v roce 2019. 
Meziroční pokles je způsoben uplatněním daňově uznatelné části stravného ve výši 55 % z ceny 
stravenky na vrub nákladů a penzijního připojištění ve výši 50 %. 

Největší podíl na čerpání (49%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2020 na stravu 65,- Kč 
za odpracovanou směnu. Celkový náklad činil 1,19 miliónu korun.  

Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % 
z výdělku. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2020 byl 47 % a celkový náklad činil přes jeden 
milión 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 2020 2019 2018 

stravné - soc. fond 1 186 2 353 2 988 

fond soc. pojištění 108 171 252 

penz. připojištění - fond 1134 2 186 2 105 

celkem 2 428 4 710 5 345 
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HOSPODAŘENÍ 

Celkové výsledky  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 1,739 mil. Kč. 

Z toho byl provozní hospodářský výsledek 3,8 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 
mínus 1,2 mil. Kč (vlivem kurzových rozdílů) a daň z příjmů (splatná + odložená) 926 tis. Kč. 

Tržby meziročně mírně klesly o 312 tis. Kč a výkonová spotřeba o 6,2 mil. Kč.  Osobní náklady se 
zvýšily o 7,5 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti, tvořená odpisy a opravnými položkami 
k pohledávkám, se snížila o 1,3 mil. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 3,3 mil. Kč. Výkonová spotřeba byla nižší (o 3 mil. Kč). 
Osobní náklady byly vyšší o 1,5 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 2 mil. Kč. Provozní 
hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 2,6 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 klesly o 0,1 %. Rozpočet 
překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 260 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,7 %. 
Rozpočet překročily o 3,5 mil. Kč (1,4 %). 

Rozhodujícím druhem jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 192,5 mil. Kč a 
meziročně se zvýšily o 1,5 mil. Kč.  Rozpočet počítal s úrovní 191 mil. Kč a překročen byl o 1,5 mil. Kč 
(0,8 %). 

Tržby za techniku meziročně klesly o 29,2 % na 6,3 mil. Kč. Na rozpočet jim chybělo 284 tis. Kč. 

Tržby za nájemné meziročně klesly na 27,6 mil. Kč, což znamenalo pokles o 1,5 mil. Kč. Rozpočet 
předpokládal jejich zvýšení, ale chybělo na něj 2,4 mil. Kč.  Na „koronavirových“ slevách bylo 
poskytnuto více než 1,2 mil. Kč. 

Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 1,5 mil. Kč a o 1,5 mil. Kč také překročily rozpočet. 

Tržby za ostatní služby se mírně snížily o 245 tis. Kč a dosáhly úrovně 36,4 mil. Kč. Rozpočet 
předstihly o 3 mil. Kč. Jsou tvořeny tržbami Databanky multimédií, službami PROTEXT speciál, 
komerční videostream.  

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2020 podílely na celkových výsledcích částkou 724 tis. Kč. Tradičně je 
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 
210 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 2020 představoval jejich objem 70 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 7,5 
mil. Kč (4,3 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců o 1,42 % a zvýšením průměrného výdělku o 3,53 %. 

Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 1,5 mil. Kč (0,8 %). 

Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2019 klesly za celou 
ČTK o 4 881 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly nižší o 1,6 mil. Kč.  
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V hlavních činnostech se objem nakupovaných služeb snížil o 2,9 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby 
nižší o 3,7 % (1,8 mil. Kč).  

Meziročně se významně snížilo cestovné, převážně vlivem koronavirových restrikcí. Dále se snížily 
nakupované služby reprezentace, datové služby, inzerce a reklama. Ostatní druhy nakupovaných 
služeb se zvýšily. 

Dosud neuvedené náklady meziročně klesly o 1,8 mil. Kč a rozpočet překročily o 1,7 mil. Kč. Jde 
zejména o náklady spojené s produkty Protext.  

Náklady spojené s nákupem osobních ochranných pomůcek a zvýšenou desinfekcí prostor činily 
420 tis. Kč. 

Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

Odpisy 

Odpisy se ve srovnání s minulým rokem o 380 tis. Kč zvýšily a dosáhly úrovně 12,5 mil. Kč. Proti 
rozpočtu ušetřily 1,3 mil. Kč. 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie se o 1,3 mil. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 1,4 mil. Kč. 

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1,3 mil. Kč), daň z příjmů (113 tis. Kč) a odložená 
daň z příjmů (813 tis. Kč). 

  

 Kč Skut. 2020 Skut. 2019 R 2020 rozdíl 20-19
změna k 

2019
rozdíl 20-R

změna k 
rozp.

opravy a udržování 5 658 365 5 642 087 7 055 885 16 277 0,3% -1 397 520 -19,8%

cestovné 3 518 492 5 186 150 5 652 366 -1 667 657 -32,2% -2 133 873 -37,8%

reprezentace 510 198 868 036 793 859 -357 837 -41,2% -283 661 -35,7%

telefony 1 846 036 1 789 143 1 830 359 56 893 3,2% 15 677 0,9%

datové služby 2 213 088 2 326 190 2 348 938 -113 102 -4,9% -135 850 -5,8%

nákup agentur 10 843 592 10 458 324 10 859 770 385 268 3,7% -16 178 -0,1%

inzerce, reklama 201 619 293 994 312 518 -92 375 -31,4% -110 899 -35,5%

software 809 546 523 226 645 390 286 320 54,7% 164 156 25,4%

nájemné  (bez leas) 1 413 244 1 299 681 1 385 303 113 563 8,7% 27 941 2,0%

ostraha 2 090 170 1 929 617 1 952 360 160 553 8,3% 137 810 7,1%

úklid 1 117 791 1 036 744 1 165 084 81 047 7,8% -47 293 -4,1%

fotoslužby 2 216 016 2 214 914 2 001 493 1 102 0,0% 214 523 10,7%

audit a právní služby 1 566 700 1 531 800 1 479 500 34 900 2,3% 87 200 5,9%

elektronický archiv 280 800 272 400 272 400 8 400 3,1% 8 400 3,1%

dosud neuvedené 11 667 075 13 507 749 9 969 477 -1 840 674 -13,6% 1 697 598 17,0%

celkem služby 45 952 731 48 880 054 47 724 701 -2 927 323 -6,0% -1 771 970 -3,7%
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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 36,7 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 60 % a na výnosech ze 74 %. Náklady na 
krajské redakce dosáhly výše 36 mil. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2020 částky 4,8 mil. Kč. 

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 11,4 mil. Kč a přímé výnosy 17,4 mil. Kč. To 
představovalo 4,3 % nákladů a 6,5 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6 mil. Kč. 

Středisko Protext mělo přímé náklady 8 mil. Kč a přímé výnosy 10,3 mil. Kč. To představovalo 3 % 
nákladů a 3,9 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty 2,4 mil. Kč. 

Akademie hospodařila se ztrátou téměř 1 mil. Kč s výnosy 0,9 mil. Kč a s náklady 1,9 mil. Kč. 

Provoz budov spolu s nájmy měl přímé náklady 30,8 mil. Kč a přímé výnosy 27,9 mil. Kč. To 
představovalo 11,6 % nákladů a 10,4 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty -2,9 mil. Kč. 
Vlastní nájemní činnost pak měla přímé náklady 23,4 mil. Kč a přímé výnosy 27,8 mil. Kč. To 
představovalo 8,8 % nákladů a 10,4 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 4,4 mil. Kč. Přímé 
náklady provozu budov byly 7,4 mil. Kč, což představovalo 2,8% nákladů.  

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 2020 představoval objem těchto položek 2,5 % 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 160 236 60,30% 196 957 73,64% 36 722
z toho slovní zpravodajství 134 898 50,77% 168 996 63,18% 34 098

z toho multimediální zpravodajství 24 794 9,33% 22 563 8,44% -2 231
z toho zahr. odbočky 4 797 1,81% 28 0,01% -4 768

z toho ob lastní odbočky 36 193 13,62% 35 648 13,33% -544
z toho ČOL 544 0,20% 5 398 2,02% 4 854

databanka multimédií 11 362 4,28% 17 390 6,50% 6 029
Protext 7 962 3,00% 10 347 3,87% 2 385
Akademie 1 870 0,70% 885 0,33% -985
obchodní úsek 6 677 2,51% -5 0,00% -6 682
bártry 7 020 2,64% 6 836 2,56% -184
úsek informačních technologií 19 669 7,40% 7 114 2,66% -12 556
řízení a správa 13 568 5,11% 47 0,02% -13 521
provoz budov + nájmy 30 803 11,59% 27 872 10,42% -2 931

z toho nájmy 23 422 8,81% 27 860 10,42% 4 438
z toho provoz budov 7 381 2,78% 12 0,00% -7 369

Společné náklady a výnosy 6 557 2,47% 10 0,00% -6 547

celkem 265 725 100,00% 267 464 100,00% 1 739
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

V roce 2020 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno jinými významnými mimořádnými vlivy, nežli 
mnohokrát zmiňovanými opatřeními proti pandemii. 

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 2020 
byl zvýšen o 813 tis. Kč.  

V průběhu roku 2020 nebyly vypláceny odměny v plné výši z důvodů nejisté situace vzniklé 
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Proto na ně byla v rámci závěrky 2020 vytvořena 
rezerva ve výši 1 250 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

rezerva na odměny 45 1 250 1 250

rezervy celkem 1 065 1 250 2 315

odložený daňový závazek 48 20 218 813 21 031

celkem 21 283 813 23 346

2020 2019 2018 2017 2016

646 - Výnosy z odepsaných pohl. 39 875 31 011 346 925 15 387 35 513

546 - Odpisy pohledávek -2 134 881 -48 365 -496 000 -1 101 177 -1 033 267

558 - Tvorba zákon. oprav. pol. 426 117 -349 806 -527 278 204 358 252 558

559 - Tvorba opravných položek 373 084 -509 599 249 224 5 204 115 -593 755

Saldo celkem -1 295 806 -876 759 -427 129 4 322 683 -1 338 951
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VÝVOJ V ROCE 2021 

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 2020 ovlivnily.  

 

Odhadovaný vývoj v roce 2021 

Rozpočet na rok 2021 vycházel z očekávání stagnace výnosů. Rozpočet je přesto schválen jako 
mírně ziskový (433 tisíc Kč). 
 
V samém závěru roku byla ČTK přidělena dotace Evropského Parlamentu na projekt „Evropa proti 
covid-19“, která nemohla být součástí rozpočtu (byla přidělena po jeho schválení). Je určena pro krytí 
nákladů projektu po dobu 20 měsíců, a proto je časově rozlišena. Hospodářský výsledek roku 2021 
ovlivní částkou 2,2 mil. Kč. Jde o projekt komerčního úseku Protext, který nijak nezasahuje 
do zpravodajství. 
 
ČTK v samém závěru roku informovala o uvažované akvizici společnosti Profimedia a.s., díky níž 
rozšíří služby o další obrazové zdroje, protože tato společnost zastupuje zhruba 350 dodavatelů 
fotografií. Na činnostech vedoucích ke koupi podílu se nadále pracuje a nic nenasvědčuje tomu, že by 
k nákupu 100 % podílu společnosti nemělo dojít. 
 
S ohledem na pozitivní vývoj hospodaření ČTK zavedla stravenkový paušál, který, mimo jiné, přinesl 
daňový balíček schválený ve vánočním období. S tímto výdajem rozpočet nepočítal. 
 
Pozitivní vývoj hospodaření prvního čtvrtletí roku dává značnou míru jistoty dodržení rozpočtovaného 
cíle. 
  



 Strana 36
   

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 2020 v pořadí 143. zasedáním dne 20. ledna. Uskutečnilo se dvanáct 
zasedání, z toho tři formou videokonference, a rada přijala rekordních 74 usnesení, nejvíce za dobu 
své existence. 

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

Členy rady byli: David Soukup (předseda), Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) a Michaela 
Marksová-Tominová (místopředsedkyně), Petr Žantovský (dosluhující místopředseda do února 2020), 
Angelika Bazalová, Jana Gáborová a Pavel Foltán. Tajemnicí rady byla v roce 2020 paní Marie 
Kronesová. Rada tedy v jednu chvíli měla tři místopředsedy. Člen rady Petr Žantovský pak volbu 
místopředsedkyň napadl s tím, že je neplatná. Rada požádala o právní stanovisko, z něhož mj. 
vyplynulo, že není zákonem určen počet místopředsedů. V polovině roku se stala místopředsedkyně 
rady Michaela Marksová-Tominová náměstkyní ministra zahraničních věcí a na členství v radě 
rezignovala. Na její místo byl zvolen PS P ČR 8. července bývalý sportovní novinář Aleš Mareček 
nominovaný poslaneckým klubem ČSSD. Novou místopředsedkyní pak byla zvolena 30. června Jana 
Gáborová. 15. prosince na 154. zasedání se uskutečnila volba předsednictva Rady ČTK, kdy 
předsedou rady byl zvolen D. Soukup a místopředsedkyněmi J. Wenigerová a J. Gáborová.  

Volba místopředsedy/kyně rady ČTK 

Člen rady P. Foltán sdělil, že existuje procedurální záležitost, která brání volbě místopředsedy rady 
z důvodu, že neexistuje právní rámec pro tuto volbu, protože zákon o ČTK nezná institut 
místopředsedy/kyně Rady ČTK. Rada neschválila návrh člena rady P. Žantovského, který navrhoval, 
že rada přeruší projednávání bodu volby místopředsedy rady a pověří předsedu rady, aby zajistil 
právní posudek k volbě místopředsedů Rady ČTK. Předseda rady D. Soukup v reakci na slova P. 
Foltána, že zákon o ČTK nezná institut místopředsedy, reagoval, že je to Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, která stanovila výši odměn i pro místopředsedu rady, čímž potvrdila jeho legitimitu. A 
podivil se, že toto téma P. Foltán nezvedl při volbě předsedy a místopředsedů v únoru 2019. 

Zasedání rady provázelo v podstatě celý rok napětí, které bylo způsobené vystupováním jednoho 
člena Rady ČTK. To se týkalo i e-mailové komunikace. Napjatou situaci v Radě ČTK, která panovala 
od konce roku 2019, pak předseda rady v průběhu roku 2020 vysvětloval i v médiích (Rozstřel na 
iDnes, Newsroom, DVTV či info.cz). 

Rada hned na svém prvním zasedání schválila na návrh předsedy D. Soukupa videopřenos všech 
zasedání a zveřejnění na webu Rady ČTK ve složce Video z důvodu větší transparentnosti. 

V březnu, v době vrcholící pandemie covidu-19, se rada dohodla, že bude zasedat formou 
videokonference, což bylo pak i v měsících dubnu a listopadu. To odmítli dva členové rady. P. 
Žantovský označil konání zasedání rady formou videokonference za protizákonné. P. Foltán označil 
konání videokonference mimo právní rámec. Vzhledem k tomu, že si toto jednání rada odsouhlasila a 
navíc v té době byl vyhlášen nouzový stav, námitka radního Foltána byla lichá. Sám se ani jedné 
videokonference nezúčastnil. 

V tomto roce došlo také ke změně Jednacího řádu Rady ČTK týkajícího se střetu zájmů členů rady 
v článku XI, bod 6. Dále doplnění článku XI, bodu 8, že nepřítomný radní nemá možnost podávat 
rozdílná stanoviska k přijatým usnesením. Rovněž byl na návrh předsedy projednán a schválen Etický 
kodex členů Rady ČTK. Naplňování etického kodexu je sice dobrovolné, ale je výrazem přihlášení se 
k určité kultuře konání a jednání. 
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Rada také schválila pravidelné zveřejňování docházky členů rady na webových stránkách Rady ČTK. 

Rada se zajímala, které státní instituce a ministerstva odebírají zpravodajství a služby ČTK či jaké 
jsou možnosti ČTK bojovat s fake news. Rovněž se zajímala o dopady pandemie na ekonomickou 
situaci ČTK. 

V září si pak rada na neveřejném zasedání vyslechla informaci GŘ o chystané akvizici ČTK – nákupu 
společnosti Profimedia od podnikatele Igora Rataje. 

 

Monitoring zpravodajství 

Rada v průběhu roku monitorovala zpravodajství k pandemii covid-19, k brexitu, k výročí konce 2. 
světové války, k volbám prezidenta USA a ke krajským a senátním volbám v ČR. 

 

Stížnosti 

V roce 2020 řešila Rada ČTK sedm stížností, tedy polovinu než v roce předešlém, z toho jedna 
stížnost byla přímo od člena Rady. K porušení zákona o ČTK nedošlo. 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty z ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK o 
politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice.Rada požádala o 
vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze ohledně „Prvního samostatného alba“ H. 
Vondráčkové, který si stěžoval, že ČTK použila jako zdroj Wikipedii. Rada dospěla k závěru, že došlo 
k pochybení v redakci ČTK a redaktoři byli upozorněni, že redakční pravidla zakazují pracovat 
s Wikipedií jako jediným zdrojem informací a Rada se tak ztotožnila se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty ohledně propagace akcí hnutí Milion chvilek a 
ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který sdělil, že se jedná o 
běžnou zpravodajskou práci. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. ČTK historický kontext do zprávy doplnila o tvrzení 
tehdejší obžaloby a vysvětlení historika. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK obdržela podnět pana A. Vojty, že redakce neobjektivně informuje o venezuelském režimu. 
Rada konstatovala, že nedošlo k pochybení a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. 

Duben byl jediným měsícem v roce, kdy rada neobdržela žádnou stížnost. V květnu pak podal jednu 
stížnost člen rady Petr Žantovský, který ve zprávě ze dne 5. 5. 2020 vydané servisem ČTK 
nesouhlasil s informací, že maršál Koněv měl podíl na vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968. P. Žantovský považuje toto tvrzení za zavádějící a vyvolávající 
nepravdivé interpretace, ve svém zdůvodnění se opírá o sdělení historiků. Rada požádala o 
stanovisko k této stížnosti generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, podle jeho sdělení vyhodnotilo 
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vedení redakce postup redakce jako chybný. V textu zprávy nebyl uveden zdroj informace. ČTK ještě 
téhož dne vydala opravu, v níž inkriminovanou pasáž nahradila novým obsáhlejším zněním 
poskytujícím širší vhled do problematiky možného angažmá maršála Koněva v roce 1968, a to i se 
zdroji těchto postojů. Předseda rady uvedl, že P. Žantovský se jako člen rady nemůže s ohledem na 
možný střet zájmů zúčastnit projednávání tohoto bodu. Předseda rady uvedl, že by stálo za to 
Koněvovu historickou úlohu ve zprávě ještě doplnit. Citoval pak historika Fiedlera, na kterého se P. 
Žantovský ve stížnosti odvolává: „Jednalo se o krutého maršála, který byl znám svou necitelností vůči 
obyčejným vojákům. Nelze o něm hovořit jako o hrdinovi.“ 
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ROZPOČET RADY ČTK NA ROK 2020 
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Čerpání rozpočtu Rady ČTK v roce 2020 
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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.  

/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.  

/4/ Rada přenáší svá pravidelná zasedání online (zvukem i obrazem) na webu ČTK. Jednání, z nichž 
je vyloučena veřejnost, nepřenáší. 

 

  
HLAVA DRUHÁ 

Článek VI 

Orgány Rady 

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

  
Článek VII 

Předseda a místopředsedové Rady 

/1/ Předseda  

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,  
b) svolává a řídí zasedání Rady,  
c) navrhuje program jednání Rady,  
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d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  
e) řídí sekretariát Rady,  
f) je tiskovým mluvčím Rady.  
/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu 
ve funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 
zastupuje předsedu následující věkově 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 případě, že je do stejné funkce zvolen člen rady opětovně, jeho další mandát se počítá od data 
skončení mandátu předešlého. 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. Ve výjimečných případech (např. nouzový stav) může být Rada konána formou 
telekonference či videokonference. 

/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 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/ Člen Rady je povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost týkající se jeho samotného, jeho 
rodinného příslušníka. Tuto skutečnost je povinen oznámit před projednáváním příslušné věci či 
stížnosti. 

/7/ 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 
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příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí 
ke změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým 
podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni 
členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis 
zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v 
sekretariátu Rady.  

/8/ 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 a důvod jeho podání musejí přítomní 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. Písemné 
stanovisko musí být v souladu s ústně vyjádřeným zdůvodněním. Stanovisko, včetně jména člena 
Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání. 

/9/ 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.  

/10/ 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. 
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HLAVA PÁTÁ 

Článek XIII 

Účinnost 

/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.  

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 17. prosince 2018 ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

  
  
  
David Soukup  

předseda Rady ČTK  
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USNESENÍ RADY ČTK 

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 1/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosu ze 143. zasedání Rady ČTK a jeho zveřejnění na 
webových stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 2/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Ivana Vágnera na neobjektivní postupy a neobjektivní zpravodajství 
ČTK o ekologických tématech. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 3/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty ze dne 7. ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK 
o politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 4/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK se usnesla, že si v případě nedostatečně zdůvodněné stížnosti vyžádá od stěžovatele 
doplnění konkrétních argumentů. Rada se bude stížností zabývat až po jejich obdržení. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 5/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosů ze zasedání Rady ČTK a jejich zveřejňování na webových 
stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 6/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada CTK rozhodla, že zašle na Ministerstvo financí dotaz k proplácení cestovních náhrad pro členy 
Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 7/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK Davida Soukupa připravit návrh změn Jednacího řádu Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 8/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu pořadí projednávaných bodů v programu 144. zasedání Rady ČTK dne 
24. 2. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada schválila stanoviska generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra ke stížnostem p. Karla Šamonila a 
p. Alexandra Vojty. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh na předložení důvodové zprávy k návrhu Etického kodexu členů Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 11/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh Etického kodexu členů Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 12/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh změn Jednacího řádu Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 13/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh A. Bazalové, že se Rada ČTK distancuje od výroků P. Žantovského, 
které zazněly na semináři „Mediální gramotnost – mediální výchova“ pořádaném Radou Českého 
rozhlasu dne 12. února 2020. 

 

 

 

Hlasování: 1 – 2 – 3 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 14/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila záměr uspořádat seminář na téma mediální výchova. ze 144. zasedání konaného 
dne 24. 2. 2020 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1 

(1 člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 15/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 30. 3. 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 16/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 145. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 17/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s navrženými změnami Jednacího řádu ČTK. Jednací řád Rady ČTK nabývá 
účinnosti k 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 18/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Etický kodex členů Rady ČTK. Etický kodex nabývá účinnosti dne 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 19/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK vyjadřuje poděkování České tiskové kanceláři za vysoké nasazení všech jejích pracovníků 
v současné složité době s cílem objektivně a rychle informovat o všech aspektech koronavirové krize: 

„Jménem Rady bych rád vyjádřil poděkování celé ČTK, redaktorům, technickým pracovníkům i 
vedení agentury za práci, kterou v tomto těžkém období odvádíte bez ohledu na to, v jaké 
krizové situaci se naše země nachází. Bezesporu patříte mezi ty, kteří museli být od začátku v 
první - té novinářské linii. Svým zpravodajstvím v tomto nebezpečném pandemickém čase 
usnadňujete práci jiným svým kolegům novinářům, pracujícím v televizích, tisku a rádiích.“ 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 20/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze a ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. L. Tietze bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 21/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele 
ČTK Jiřího Majstra. A. Vojtovi bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 22/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Petra Žantovského a ztotožnila se se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. P. Žantovskému bude zasláno vyjádření GŘ ČTK usnesení Rady ČTK 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 23/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 27. dubna 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 24/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 146. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 25/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila, že na 147. zasedání Rady ČTK projedná právní analýzu Etického kodexu Rady 
ČTK, kterou dne 28. března 2020 Radě ČTK předložil její člen Petr Žantovský. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 26/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 147. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 27/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

Hlasování o návrhu člena Rady ČTK P. Foltán, aby bylo členu Rady ČTK P. Žantovskému uděleno 
slovo při projednávání jeho stížnosti. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 28/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra ke stížnosti P. Žantovského. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 29/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Projednání výhrad k Etickému kodexu Rady ČTK (podklad P. Žantovského) se přerušujea bude se 
projednávat na příštím zasedání na základě toho, co předloží členové Rady, kteří hlasovali pro přijetí 
etického kodexu k právnímu stanovisku, které předložil Petr Žantovský a k dvěma rozdílným 
stanoviskům, které předložil P. Foltán. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 30/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 148. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 31/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. Rada ČTK požádala o stanovisko ke stížnosti 
generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona 
o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 32/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byla na 148. zasedání 
přerušena volba místopředsedy Rady ČTK a aby Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK k zadání 
právního stanoviska k volbě místopředsedů Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 33/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 148. zasedání zvolila s účinností od 30. 6. 2020 

místopředsedkyni Mgr. Janu Gáborovou 

čtyřmi hlasy, 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 34/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byl z Výroční zprávy ČTK za 
rok 2019 vymazán následující odstavec: 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. 

 

 

Hlasování: 2 – 3 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 111
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 35/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby Zpráva o činnosti Rady ČTK za 
rok 2019 v této podobě nebyla součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové 
kanceláře v roce 2019. 

 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 36/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 113
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 37/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

 

Rada ČTK děkuje všem zaměstnancům České tiskové kanceláře za odvedenou práci, jíž je Výroční 
zpráva ČTK o činnosti a hospodaření v roce 2019 věrným obrazem. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 114
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 38/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh na rozdělení zisku ČTK roku 2019. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 115
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 39/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslavy Wenigerové na revokaci usnesení 
č. 36/2020 a č. 38/2020 a opětovném hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
ČTK v roce 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 116
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 402020 

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. 6. 2020 

  



 Strana 117
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 41/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře vzala na vědomí zprávu o ekonomické situaci ČTK za období od ledna 
do června 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 118
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 149. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 119
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 43/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila zveřejnění informace o účasti členů Rady ČTK na zasedáních na webových 
stránkách Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 120
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 44/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Na příštím zasedání bude členům Rady ČTK předložen návrh tabulky k docházce jejích členů na 
zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 121
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 45/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila přerušení 149. zasedání na dobu 15 minut. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 122
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 46/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa, aby každý člen Rady měl možnost vystoupit 
k projednávanému tématu po dobu 3 minut s možností prodloužení o další 3 minuty. Do příštího 
zasedání předseda Rady připraví v tomto smyslu návrh změny Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 123
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 47/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 150. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 124
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 48/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radního P. Foltána, že členové Rady ČTK nemohou hlasovat o 
prvním bodu programu 150. zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna 
Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 5 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 125
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 49/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa přesunout a projednat první bod programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK na 
151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 126
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 50/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh radního P. Žantovského nehlasovat o druhém bodu programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Zveřejňování docházky členů na zasedání Rady ČTK na webu.  

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 127
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 51/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa zveřejňovat formou tabulky docházku členů na 
zasedání Rady ČTK na webových stánkách www.ctk.cz. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 128
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 52/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o doplnění stanoviska ke stížnosti platformy Paměť města k textu 
Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020, 
v bodě, ve kterém platforma žádá ČTK: „o nastavení dlouhodobých pravidel pro kvalitní a nezávislé 
informování o krizi bydlení.“ 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 129
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 53/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána přesunout a projednat šestý bod - Informace o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK a sedmý bod - Informace o aktuální ekonomické situaci v období 1. 
6. – 15. 8. 2020 (neveřejné) programu 150. zasedání Rady ČTK na 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 130
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 54/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o zasílání monitoringu zpravodajství ke krajským a senátním 
volbám v ČR. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 131
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 55/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK blahopřeje ČTK k získání ocenění AAA od společnosti Bisnode a děkuje všem 
pracovníkům ČTK za jejich práci. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 132
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 56/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh Petra Žantovského na změnu pořadí projednávaných bodů v návrhu 
programu 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 133
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 57/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 134
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 58/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radní A. Bazalové, aby její členové vyslechli od vedení ČTK zprávu o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK. Diskuze ke zprávě proběhne na říjnovém zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 3 – 2  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 135
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 59/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána, aby se čtvrtý bod programu Informace o průběžném 
plnění rozpočtu ČTK projednal na příštím 152. zasedání Rady ČTK dne 20. 10. 2020. Rada požádala 
GŘ ČTK J. Majstra o předložení zprávy o průběžném plnění rozpočtu, která není obchodním 
tajemstvím. Podklady budou členům Rady zaslány e-mailem nejpozději do 6. 10., tedy 14 dní před 
konáním Rady. Bod bude projednán veřejně. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 136
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 60/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost p. Alexandra Vojty k článku Úřady zadržely vůdce dělníků, Cichanouska 
vyzvala k dalším stávkám zveřejněném 21. 8. 2020 na portálu www.ceskenoviny.cz.  

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

V tomto smyslu zašle předseda Rady p. Vojtovi odpověď. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 137
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 61/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada se zabývala podnětem p. Jana Schneidera k článku Vnitro:Šíření nenávisti přestalo být 
doménou tradiční pravice, který byl ČTK publikovaný dne 4. 7. 2020. Rada požádala o stanovisko GŘ 
ČTK J. Majstra. 

Rada podnět projednala, ztotožnila se se stanoviskem GŘ CTK a konstatovala, že nedošlo k porušení 
zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 138
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 62/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost platformy Paměť města k textu Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů 
nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020. Představitelé platformy upozorňují na údajně 
nevyvážený výběr mluvčích a reprodukování soukromých zájmů. Rada požádala o vyjádření GŘ ČTK. 

Rada stanovisko GŘ ČTK J. Majstra schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 3 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 139
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 63/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 152. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 140
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 64/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK vzala na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK za období leden – září 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 141
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 65/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK se seznámila s důvěrnou informací o obchodních záměrech ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(jeden člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 142
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 66/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 153. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 143
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 67/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2021. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 144
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 68/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala podnět Mgr. H. Malíkové na údajně nedostatečnou a nevyváženou 
informovanost ČTK o vlivu, činnosti a důsledcích změn provedených v sektoru vzdělávání. Rada ČTK 
požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 145
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 69/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. A. Vojty ke zprávě ČTK „OSN: Venezuelský režim se dopouštěl 
zločinů proti lidskosti“ ze dne 16. 9. 2020. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK 
J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 146
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 70/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 154. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 147
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 71/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu názvu 3. bodu programu 154. zasedání Rady dne 15. 12. 2020 ve znění 
„Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK“. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 148
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 72/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada schválila opakování volby předsedy Rady ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(1 člen Rady ČTK nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 149
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 73/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 154. zasedání zvolila s účinností od 15. 12. 2020  

 

 

předsedu:   Bc. Davida Soukupa 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni: Mgr. Janu Gáborovou  

pěti hlasy 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 150
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 74/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2021.  

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 151
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2021 

ze 160. zasedání konaného dne 22. 06. 2021 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

(1 hlas formou náhradního hlasování) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 22. 06. 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 

České tiskové kanceláře 

v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Rada České tiskové kanceláře 

2021 
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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 
v roce 2020 

ÚVOD 

Česká tisková kancelář hospodařila i v roce 2020 bez požadavků na státní rozpočet či jiné veřejné 
zdroje, s kladnými rozhodujícími ukazateli a při zachování kvality zpravodajství. 

To se podařilo i v roce, kdy prakticky vše ovlivnila pandemie, která kladla nebývalé nároky na každého 
jednotlivého pracovníka ČTK, na řízení agentury tak, aby zajistila bezpečné prostředí 
pro zaměstnance, ale také potřebný ekonomický výkon, na vedení redakce, aby plně pokrylo potřeby 
zpravodajství v bezprecedentní situaci. 

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

Zpravodajství ČTK v roce 2020 dominovala pandemie, a to ve všech sférách – domácím, 
ekonomickém, zahraničním, sportovním, obrazovém i audiu. 

Pandemie měla dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí - ať už to byly 
podzimní krajské a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v organizaci práce a v interní komunikaci  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

Pandemie výrazně snížila počet zahraniční cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu.  

Redakce zpravodajství se nadále podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci 
projektu univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetí rok. Vedle 
testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil na možnosti ověřování 
(factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a možnosti automatické 
sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během voleb přímo z dat ČSÚ.  

Součástí nové verze Multimediálního redakčního systému je i nástroj na bázi umělé inteligence, který 
má pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským 
textům. ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou, a to i přes celou řadu protipandemických opatření a omezení 
obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně přístupné databázi fotobanky tak přibylo 
po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií zdigitalizovaných v rámci tohoto společného 
projektu. Součástí projektu je také odborná péče o negativy a jejich obálky experty Národní knihovny. 
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Dalším rokem pokračovalo také vytěžování textových informací do databázové podoby v rámci 
rozsáhlého a dlouhodobého projektu digitalizace cca 400 popisových archivních knih s úplnými 
textovými informacemi o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu ČTK. 

ČTK v roce 2020 uspořádala putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii 

Podobně jako v minulých letech se aktivity na poli péče o klienty soustředily na získávání poznatků 
o potřebách klientů, ale také na pomoc s dopady pandemie. Ta podstatně ovlivnila i činnost 
Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním 
dohodám před vypuknutím epidemie a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Náhlý přechod na home office se týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie zřídil OÚ největším 
odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 2019. Servis 
využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce. 

Pokračoval rozvoj nových formátů, rozšiřování dosahu sdělení, rozvoj služeb Protext Video a Protext 
Speciál. 

Nadále vedení agentury spatřuje obchodní ohrožení ve zneužívání agenturního 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. Pro agenturu 
je důležité, jak 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. 

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 i 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. 

V roce 2020 ČTK zahájila společně se zahraničními partnery Associated Press a PicRights tracking 
nelegálně použitých fotografií v doméně *.cz. 

Pokud jde o hospodářský výsledek, i v roce 2020 dosáhla ČTK zisku, i když nižšího než v letech 
předchozích. S dopady pandemie se agentura dokázala vyrovnat a zisk byl o řád nad rozpočtem, 
konkrétně 1,7 mil Kč.  

Klíčový agregát je opět vývoj v hlavních činnostech, jejichž zisk dosáhl výše 8,5 mil Kč. Navzdory 
pandemii a výpadkům v příjmech z toho plynoucích pokračoval – i když velmi mírně – trend zvyšování 
tržeb za zpravodajství. 



 Strana 5
   

Přehledná tabulka ukazuje vývoj klíčových ukazatelů: 

 

Výsledky roku 2020 nejsou podpořeny žádným z ekonomických programů státu zaměřených 
na zmírnění ekonomických důsledků protipandemickcýh opatření.  

Generální ředitel ČTK předložil některé návrhy možné pomoci státu médiím. Realizovány nebyly. 

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 vytváření názorů.  

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 krátké 
přestávce vyvolané hospodářskou krizí z roku 2008. 

  

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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ZPRAVODAJSTVÍ 

Hlavní události ve zpravodajství a nové trendy 

Většinu roku 2020 ovlivnila v obsahu i organizaci zpravodajství ČTK pandemie covid-19, která měla 
dopad i na způsob zpravodajského krytí dalších významných událostí – ať už to byly podzimní krajské 
a senátní volby v ČR či prezidentské volby v USA. 

Zpravodajské redakce v polovině března 2020 přesunuly takřka kompletní provoz na home office, což 
si vyžádalo zásadní změny v komunikaci, ať už na bázi redakčních porad, zejména ale pak v případě 
rychlého operativního řízení.  Společná práce na zpravodajských sálech byla obnovena pouze 
v letních měsících, i když i tehdy jen částečně a s veškerou opatrností. Vedení zpravodajství se 
snažilo maximálně zabránit přenosu nemoci mezi zaměstnanci, aby nebyl ochromen denní provoz a 
produkce zpravodajství, což se díky včasným opatřením podařilo.  

V nestandardních podmínkách přitom ČTK výrazně zvýšila počet vydaných zpravodajských materiálů, 
zejména pak v jarních měsících. Jen v březnu 2020, kdy se v České republice objevily první případy 
onemocnění novým typem koronaviru, ČTK vydala na 16.000 zpráv, což bylo o 2000 více než 
za stejné období předchozího roku.  

S klíčovým slovem “koronavirus” vyšlo v roce 2020 bezmála 49.000 zpráv, více než 16.000 headlinů a 
bezmála 1000 profilových materiálů, což je zhruba třetina všech textových zpravodajských materiálů 
roku 2020. Téma covid-19 převažovalo i v obrazovém zpravodajství, výrazně se zvýšil počet 
videostreamů – živých přenosů ČTK.  

Textové zpravodajství ČTK mělo z hlediska formátů vyšší dynamiku než v předchozích letech, o čemž 
svědčí rekordní počet headlinů (krátkých rychlých zpráv o 150 znacích). 

Pandemie výrazně snížila počet zahraničních cest zpravodajů ČTK, byly zrušeny či odloženy mnohé 
velké zpravodajské akce, zejména pak Letní olympijské hry v Tokiu. Kvůli pandemii ČTK vůbec poprvé 
pokrývala americké prezidentské volby bez přítomnosti svého zpravodaje v USA, což ale kvalitu 
zpravodajství o této události nesnížilo.  

Redakce zpravodajství se opět podílely na vývoji automatizace zpravodajství, a to v rámci projektu 
univerzitních pracovišť FSV UK, ČVUT a ZČÚ, v němž ČTK figuruje již třetím rokem jako tzv. interní 
aplikant. Vedle testování možnosti automatizace burzovního zpravodajství se výzkum zaměřil 
na možnosti ověřování (factcheckingu) v databázi ČTK za použití nástrojů umělé inteligence a 
možnosti automatické sumarizace vydaných textů (shrnutí). 

ČTK navíc ve spolupráci s firmou Geneea v průběhu roku 2020 nasadila do provozu nástroj 
k automatické tvorbě zpravodajství o cenách benzinu a dopravních nehodách. Redakce zpravodajství 
se také podílely na dalším vývoji a využití tzv. volebního automatu – tedy nástroje k tvorbě 
výsledkového zpravodajství během krajských a senátních voleb.  

Vedoucí redakcí a šéfeditoři rovněž spolupracovali na dokončení vývoje a testování nové verze 
Multimediálního redakčního systému. Jeho součástí je i nástroj na bázi umělé inteligence, který má 
pomáhat s výběrem archivních a ilustračních fotografií z Fotobanky ČTK ke zpravodajským textům. 
ČTK jej vyvinula ve spolupráci s firmou Geneea. 

Na jaře 2020 se výběr zajímavostí ze zpravodajství ČTK začal veřejnosti nově prezentovat  formou 
podcastů, které vycházejí pravidelně jednou týdně a příležitostně i ve formě rozhovoru. Tento formát, 
jehož popularita u konzumentů zpravodajství a publicistiky obecně roste, bude ČTK rozvíjet i nadále. 
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Centrální redakce 

Centrální redakce v roce 2020 vydala na 35.000 zpráv a bezmála 14.000 headlinů, což je výrazně 
více než v roce předchozím (28.000 zpráv a přes 8500 headlinů). Jde o důsledek dramatického vývoje 
kolem koronavirové pandemie. Překotný vývoj, doposud obvyklý u časově ohraničených událostí typu 
záplavy, odstartoval v polovině února a trval - s mírným zvolněním v průběhu léta - v podstatě po celý 
rok. 

Mimořádný nárůst počtu vydaných materiálů zaznamenalo zpravodajství z oblasti zdravotnictví a 
celkově referování o politických rozhodnutích týkajících se pandemie. Podstatně vzrostlo zpravodajství 
z řady postižených oborů, především z terciárního sektoru, tedy turistiky, gastronomie a 
volnočasových služeb. Významně se zvýšil počet zpráv ze školství, o které byl mezi odběrateli a 
u veřejnosti obrovský zájem. Velkou publicitu měly každodenní materiály z koronavirových statistik 
ministerstva zdravotnictví i zprávy o podpůrných programech pro postižené skupiny zaměstnanců, 
podnikatelů a firem. 

Mezi další významná témata patřilo zpravodajství související s cestou předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila na Tchaj-wan či pokrývání návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Praze. 
Z ekonomických témat se redakce důkladně věnovala okolnostem připravovaného rozšíření jaderných 
bloků v Česku, vývoji schodku státního rozpočtu a daňovým změnám včetně zrušení superhrubé 
mzdy.  

ČTK patří mezi vybraná média, která mají přístup na tiskové konference, kde je z důvodů pandemie 
počet přítomných novinářů omezený. Zejména v počátcích pandemie, než instituce zavedly formát on-
line tiskových konferencí, nabízela ČTK i možnost že její redaktoři v rámci tzv. poolu položí otázky i 
za média, která přístup neměla. 

Regionální redakce 

Regionální redakce ČTK vydala v roce 2020 bezmála 38.000 zpráv a 7118 headlinů, z toho asi 
čtvrtina se týkala ekonomického zpravodajství. I u sítě krajských zpravodajů ČTK jde o výrazný 
kvantitativní nárůst (v roce 2019 vydala 31.500 zpráv).  

V případě covidového zpravodajství přinášela ČTK podrobný zpravodajský servis o výskytu nemoci, 
opatřeních a jejich dopadech na krajské a mnohdy i okresní úrovni několikrát denně. Tento rok byl 
přitom zároveň i ve znamení krajských a senátních voleb, k nimž regionální redakce vydala na 1400 
zpráv a 450 headlinů. Zejména v červnu a na podzim také krajští reportéři a fotoreportéři podrobně 
mapovali potíže způsobené velkou vodou, s klíčovým slovem “záplavy” vyšlo v regionálním servisu 
570 zpráv a 140 headlinů. 

Mimořádně náročný rok má za sebou ostravská redakce ČTK, která nad rámec výše zmíněného 
referovala mimo jiné o dvou tragických požárech v Bohumíně a Havířově, přičemž žhářský útok 
v bohumínském panelovém domě s 11 oběťmi se zařadil mezi nejhorší v novodobé české historii. 
Ostravská redakce byla navíc výrazně více než ostatní vytížená i během léta kvůli rozsáhlému 
lokálnímu ohnisku covid-19 v dolech na Karvinsku. 

Zahraniční redakce 

Zahraniční redakce vydala v roce 2020 na 33.500 zpráv a bezmála 9900 headlinů, z toho zhruba 
pětinu tvořilo zahraniční ekonomické zpravodajství. I tady velmi výrazně dominovalo téma covid-19.  

Další zásadní událostí byly americké prezidentské volby, předcházející primárky i dramatický vývoj 
po volbách, k nimž zahraniční redakce vydala na 1100 zpráv a 300 headlinů. Odchodu Británie 
z Evropské unie, zejména pak vyjednávání budoucího uspořádání jejich vztahů, které se protáhlo až 
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do samého konce roku, věnovala ČTK na 400 zpráv a 130 headlinů. Důležitou zpravodajskou událostí 
pro zahraniční redakci byly i volby na Slovensku, které znamenaly výměnu politické garnitury. 

Sportovní redakce 

Tradiční svět profesionálního sportu se v důsledku pandemie v roce 2020 na řadu týdnů a mnohdy 
měsíců prakticky zastavil. Vzhledem ke zrušení či omezení sportovních akcí na národní i mezinárodní 
úrovni tak ve sportovním servisu vyšlo za rok na 38.000 zpráv a 5000 headlinů, zatímco o rok dříve to 
bylo 47.000 zpráv a 5700 headlinů.  

Letní olympijské hry, které se měly konat v Tokiu, byly o rok odloženy, stejně tak se rozhodli 
organizátoři zrušit či odložit další velké očekávané akce – například MS v hokeji či ME ve fotbale. 
Vedle zachycení průběhů soutěží se tak ČTK výrazně zaměřila na dopady pandemie na jednotlivá 
sportovní odvětví, kluby i jednotlivce. 

Personální změny: 

Na konci roku ukončil svou profesní kariéru vedoucí redakce Ladislav Josef, který sportovní 
zpravodajství ČTK řídil od roku 1997. Ve vedení redakce jej od 1. ledna 2021 vystřídal jeho dosavadní 
zástupce, editor Radomír Novák.  

Dokumentační redakce 

Dokumentační redakce připravila v roce 2020 celkem 4513 materiálů poskytujících souvislosti, vztahy 
či chronologie, společně označované jako Profily, což je o zhruba 300 více než v roce předchozím. 
Zhruba čtvrtina z nich se přímo týkala pandemie covid-19, k níž navíc dokumentační redakce denně 
připravuje přehledy hlavních událostí dne.  

Nemediálním klientům ČTK je pak určen nový celodenní zpravodajský přehled ČTK 24 Business 
Report, který připravuje rovněž dokumentační redakce a ČTK jej začala tvořit a nabízet v březnu 2020. 

Do dokumentační databáze ProFakta, která byla v Infobance ČTK spuštěna v dubnu 2018, přibylo 
za rok přes 4000 nových záznamů, čili nyní je v ní přes 80.300 dokumentačních materiálů, z toho přes 
27.300 multimediálních „vizitek“, zejména osobností. V databázi jsou profily téměř 25.000 osobností, 
asi 2400 firem, institucí, organizací, zemí, měst či staveb a přes 5000 tzv. milníků (typu Nažidla, 
Černobyl, Nagano apod).  Databáze ProFakta je denně doplňovaná o další multimediální materiály. 

Dokumentační redakce pokračuje v budování unikátní multimediální databáze Výročí, ve které každý 
rok přibude nejméně 1000 nových záznamů (nyní je v této databázi téměř 55.000 záznamů), i v tvorbě 
ceněné komparativní databáze Neštěstí. 

Fotozpravodajství 

Na celkovém počtu vydaných fotografií se v roce 2020 podepsala protiepidemická opatření, která mj. 
znamenala výrazné snížení počtu zpravodajských akcí a rovněž komplikace pro práci fotoreportérů 
v terénu a na akcích. Zatímco v roce 2019 vydala ČTK ve fotozpravodajství 169.736 fotek, v roce 
2020 to bylo 145.165. Snímků z ČR (79.191) bylo o 11.000 méně než v roce předchozím. Úbytek 
klasických fotoreportáží se podařilo částečně nahradit reportážemi o životě během pandemie.  

S klíčovým slovem koronavirus vyšlo ve fotozpravodajství 36.268 fotografií (z toho z ČR 17.426). 
K dalším velkým zpravodajským akcím patřily volby na Slovensku, kam ČTK vyslala dva fotoreportéry, 
krajské a senátní volby (1157 snímků), říjnový tenisový turnaj žen v Ostravě a listopadové ME judu 
v Praze, během něhož fotoreportér ČTK strávil poprvé na domácí půdě několik dní ve zcela 
uzavřeném prostředí, tzv. bublině.  
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ČTK zajišťovala fotozpravodajství z akcí, na které byl přístup médií výrazně omezen. Šlo zejména 
o vládní jednání či zápasy závěru první a druhé fotbalové ligy 2019/20, kam měl přístup pouze 
fotoreportér národní tiskové agentury. Z tohoto důvodu ČTK snímky z těchto zápasů poskytovala 
všem médiím v rámci tzv. poolu. Kromě všech zápasů první ligy ČTK rovněž pokrývala větší počet 
zápasů ligy druhé, kam měla rovněž přednostní přístup.  

Ocenění 

Dlouholetý redaktor sportovní redakce Radek Smekal na konci roku 2020 jako první český sportovní 
novinář v historii obdržel cenu Mezinárodní lyžařské federace FIS Journalist Award. Federace uděluje 
toto ocenění každoročně novináři, který svou prací pomohl rozvoji lyžařských sportů. Smekal píše 
o lyžování, snowboardingu a dalších zimních sportech už přes 20 let. Pomáhal zajišťovat 
zpravodajství ze čtyř zimních olympiád.  

Fotoreportér Roman Vondrouš se stal absolutním vítězem soutěže Czech Press Photo (CPP) za rok 
2020 a zároveň zvítězil v kategorii Aktualita. Vondrouš zvítězil v kategorii fotografické portfolio také 
v celosvětové soutěži Mezinárodní asociace sportovních novinářů se sérií snímků z dostihového 
prostředí.  

Organizátoři soutěže Czech Press Photo také čtyři snímky z produkce ČTK vybrali v průběhu roku 
jako Foto měsíce CPP. Šlo o fotografie olomouckého fotoreportéra Luďka Peřiny, brněnského 
fotoreportéra Václava Šálka a dva snímky Romana Vondrouše.  

Reportáže Romana Vondrouše a Ondřeje Demla byly zařazeny do výstavy Czech Photo Centra 
nazvané 9x9, na které představilo devět českých fotografů se snímky na téma koronavirové 
pandemie.  

Audio 

V audioservisu, ve kterém ČTK nabízí sestříhané záznamy zásadních výroků ze zpravodajských akcí 
a vlastních rozhovorů, v roce 2020 přinesla klientům 7938 zvukových záznamů. O rok dříve jich bylo 
8815. Důvodem poklesu jsou opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru – ubylo zpravodajských akcí, 
zároveň se výrazně zhoršil přístup k respondentům.  

Naprostá většina audií loni vznikla pro domácí servis, když jich bylo 5055, dalších 1515 se týkalo 
ekonomických témat. Ze zahraničí redaktoři ČTK poslali 172 zvuků. Sportovní tematiku mělo 1196 
zvukových příspěvků. Právě ve sportu se výrazně projevilo rušení sportovních akcí nebo přerušení 
soutěží – o rok dříve bylo sportovních audií 1940.  

Novinkou zvukové produkce ČTK byl loni zpravodajský podcast Četkast. Vychází každý týden v pátek 
na platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a Lecton. Přináší výběr zajímavostí 
ze servisu ČTK. Během studentských workshopů na Letní filmové škole v Uherském Hradišti vznikla 
speciální vydání tohoto podcastu, na jejichž vzniku se podíleli studenti.  

Zvukový servis ČTK 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  

Videoservis ČTK byl v roce 2020 ve znamení živých přenosů (videostreamů). Zájem o ně byl 
důsledkem opatření proti šíření koronaviru, která mimo jiné omezila fyzickou přítomnost novinářů 
na tiskových konferencích a zvýšila zájem o komunikaci na dálku.  
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ČTK jako agentura přenášela prakticky všechny tiskové konference vlády, stejně tak jako zásadní 
sdělení ministerstev či krizového štábu, případně z nich přebírala signál. 

Počet videostreamů v roce 2020 prudce vzrostl. Zatímco v roce 2019 jich včetně komerčních přenosů 
v rámci služby Protext Video bylo 260, v roce 2020 už 447. Nejsledovanější byly tiskové konference 
k problematice koronaviru. Z první desítky nejsledovanějších přenosů jich bylo osm, dalšími dvěma 
byly protest fotbalových fanoušků proti opatřením na Staroměstském náměstí z 18. října 2020 a 
virtuální tisková konference ke startu televizního kanálu CNN Prima News.  

V loňském roce ČTK ustoupila od přebírání zahraničních videoreportáží ze servisu agentury AFP, 
který skončil kvůli nezájmu klientů o tuto produkci. Nadále tak videoservis ČTK tvoří hlavně příspěvky 
vlastní. Loni jich bylo zhruba stejně jako v roce 2019, tedy kolem tisíce.  

Mezi odběratele videoservisu ČTK patří především české a slovenské zpravodajské weby a tomu 
odpovídá také tematická nabídka reportáží. Kromě hlavních událostí jde obvykle o významné věci 
z politiky, všechno to, co se dotýká přímo života lidí, dále různá neštěstí, katastrofy, ale také 
zajímavosti a lifestyle.  

ČTK Live 

Služba ČTK Live (zpravodajské multimediální „blogy“ složené z krátkých zpráv, fotografií, videí, audií a 
mnoha odkazů na relevantní sociální média) v roce 2020 v podstatě vypadla z agenturní nabídky. 
Důvodem byl pokles zájmu klientů o službu – před textovými přenosy dávají přednost videu. ČTK je 
přesto připravena v případě zájmu v budoucnu službu obnovit, například v případě velkých 
zpravodajských událostí typu parlamentních voleb.  

ČTK Online 

Epidemie nového typu koronaviru způsobila dramatický nárůst zájmu veřejnosti o zpravodajství. 
Odrazilo se to i v návštěvnosti webového portálu České noviny.cz, na kterém ČTK publikuje část své 
produkce. V březnu, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, návštěvnost Českých 
novin.cz vzrostla prakticky ve všech sledovaných metrikách ať už ve srovnání s předchozím měsícem 
nebo stejným obdobím předchozího roku. Počet uživatelů i počet zobrazených stránek se meziročně 
zvýšil o 300 procent a počet návštěv dokonce o 450 procent. Zvýšený zájem o zpravodajství - sice už 
ne v takovém rozsahu - byl patrný po celý rok - viz graf níže, který srovnává počty uživatelů Českých 
novin.cz v roce 2020 (modrá křivka) a 2019 (oranžová křivka). 

 

  

Významně posílila pozice Českých novin.cz na českém internetu a zpravodajský portál ČTK - řečeno 
sportovní terminologií - “postoupil do vyšší ligy”. Podle údajů Netmonitoru, které pravidelně zveřejňuje 
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a které srovnávají návštěvnost stránek českého internetu, 
například v říjnu 2017 figurovaly České noviny.cz na 142. místě, o rok později na 110. místě, v roce 
2019 jim patřilo 82. místo a v roce 2020 byly už na 36. místě žebříčku návštěvnosti všech webových 
stránek v ČR podle počtu uživatelů. Za tři roky tedy postoupily o více než 100 pozic. 
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Zvýšená návštěvnost Českých novin.cz si vyžádala posílení infrastruktury, přinesla ale také vyšší 
příjmy z reklamy. Zatímco v roce 2019 činily příjmy z reklamy publikované na Českých novinách.cz 2,5 
milionu korun, v tomto roce to bylo o 1,5 milionu korun více. 

Epidemie koronaviru však způsobila i to, že se nekonaly plánované velké sportovní události, tedy letní 
olympiáda, hokejové mistrovství světa a mistrovství Evropy ve fotbale. K těmto sportovním akcím už 
tradičně ČTK Online připravuje takzvané widgety – grafické aplikace určené zejména internetovým 
vydavatelům, které čtenářům nabízí atraktivní formou vše podstatné na jednom místě - od vizitek 
sportovců, představení sportovišť, statistik až po výsledky či on-line přenosy. 

Ve spolupráci s německou agenturou DPA nicméně ČTK nabídla widget k americkým prezidentským 
volbám, který se podařilo prodat sedmi klientům v ČR.  

ČTK Online pokračuje v dodávce zpravodajství pro vozy BMW. Zpravodajství ČTK se objevuje 
na centrálním displeji vozů. Stejnou službu mohou využívat také majitelé nových vozů Škoda.  

Pokračovala také spolupráce s německou meteorologickou společností WetterOnline, do jejíž aplikace 
Počasí & Radar dodává ČTK zpravodajství o počasí včetně fotografií či předpovědních map. 
Společnost WetterOnline je největším poskytovatelem meteorologických služeb v Německu a 
prostřednictvím aplikací i v dalších 30 zemích světa a její aplikace Počasí & Radar se mezi českými 
uživateli těší mimořádné oblibě. V loňském roce byla nejstahovanější aplikací na iOS na českém App 
Storu. 
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Statistika zpravodajských materiálů ČTK v meziročním srovnání  

2019 - 2020 

    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 

celkem 153 162 12 250 190 344 3 652 25 230 28 882 

 

    2020 Headliny 2020 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 

domácí 53 481 5 220 58 701 2 164 13 452 15 616 
zahraniční 27 455 1 153 28 608 947 5 420 6 367 

ekonomické 27 226 2 693 29 919 1 147 7 822 8 969 
sportovní 37 886 2 715 40 601 781 4 243 5 024 
anglické 15 134 1 563 16 697 966 2 427 3 393 
profily - - 4 513 0 0 0 

dokumenty - - 60 0 0 0 
grafy - - 1 159 0 0 0 
video - - 1 284 0 0 0 
audio - - 7 938 0 0 0 

fotoreportáže - - 9 124 0 0 0 

celkem 161 182 13 344 198 604 6 005 33 364 39 369 
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FOTOBANKA ČTK 

Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. Pohybuje se 
hlavně 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 a mnoha zastupovaných autorů. 

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.  

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovým nástupem pandemie koronaviru a s tím souvisel v prvním 
pololetí i pokles poptávky po fotografiích a komerčních službách. Ve druhé polovině roku poptávka 
opět vzrostla. 

Pokračování digitalizace 

V roce 2020 se rozběhl společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu České tiskové kanceláře 
společně s Národní knihovnou na základě memoranda podepsaného v roce 2019, a to i přes celou 
řadu protipandemických opatření a omezení obvyklého provozu na pracovištích ČTK a NK. Ve veřejně 
přístupné databázi fotobanky tak přibylo po počátečním odladění procesů cca 30.000 fotografií 
zdigitalizovaných v rámci tohoto společného projektu. 

Další rok 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. V roce 2020 se 
podařilo vytěžit do databázového *.xml formátu dalších cca 60 popisových knih. Tento projekt začal 
koncem roku 2015. 

Databázi textových informací z popisových knih agentura začala obratem využívat při doplňování 
informací k fotografiím dodaným do ČTK po jejich digitalizaci v Národní knihovně. 

ČTK se digitalizací archivních fotografií zabývá 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. 

V letech 2009 až 2012 ČTK provedla hlavní část odborné probírky archivního fondu. Na projektu 
pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze svého zisku prostřednictvím tzv. Fondu digitalizace 
do tohoto projektu investovala 8,3 miliónu korun. Od roku 2012 pokračovala digitalizace archivních 
fondů především ze 70. a 80. let 20. století, která byla dosud v digitálním  archivu zastoupena spíše 
namátkově. 

V roce 2020 fotobanka zahájila společně se svým exkluzivním zahraničním partnerem Associated 
Press a společností PicRights tracking nelegálně použitých fotografií na doméně *.cz. 

Agentura rovněž nadále digitalizuje vlastními silami archivní předlohy na základě aktuálních 
požadavků klientů. 
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Výstavy 

ČTK připravila a produkčně zajistila putovní exteriérovou výstavu fotografií ČTK Nežádoucí okamžiky, 
která se věnovala fenoménu manipulace ve fotografii. Výstava byla k vidění v rámci Letní filmové školy 
v Uherském Hradišti a následně putovala přes Olomouc a Brno do Prahy na pěší zónu Na Příkopě. 
Odtud na jaře roku 2021 pokračovala na korzo před galerií Czech Photo Centre do pražských Nových 
Butovic, následně do Opavy a až do prázdnin je již potřetí k vidění opět v Praze, tentokrát na území 
čtvrté městské části. 

Výstava navázala na předchozí podobné akce z let 2018 a 2019, které jsou popsány v příslušných 
výročních zprávách. Již v roce 2020 začala agentura plánovat a připravovat výstavu pro rok 2021. 
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OBCHODNÍ ÚSEK 

Koronavirová pandemie podstatně ovlivnila činnost Obchodního úseku a měla dopad i na obchodní 
výsledky. Zejména díky uzavřeným obchodním dohodám z konce roku 2019 a začátku roku 2020, 
tedy před vypuknutím epidemie, a díky úspěšné obchodní taktice v době krize se však podařilo 
dosáhnout rozpočtových cílů a navázat na růst výnosů z minulých let.  

Ve srovnání s rokem 2019 vzrostly celkové výnosy OÚ o 1,97 % a proti rozpočtu o 2,02 %. K roku 
2018 vzrostly výnosy o 3,37 %. 

Přímé ztráty způsobené pandemií činily 1,11 % z původně očekávaných příjmů OÚ. Tyto ztráty 
pramení z vypovězených obchodních smluv, z vynucených slev a z nenaplněných rozpočtovaných 
příjmů za produkty, které se z důvodu neuskutečněných zpravodajských událostí nerealizovaly 
(především šlo o widgety ze světových sportovních událostí).  

Zejména v důsledku ztrát z pandemie nepokryly výsledky OÚ roční míru inflace, která za rok 2020 
činila výrazných 3,2 %.  

Provoz OÚ byl od prvních březnových týdnů s výjimkou letních měsíců po celý rok silně poznamenán 
pandemií. V podstatě ze dne na den přešel celý úsek na práci z domova, což si vyžádalo velké úsilí 
organizační, úpravu administrativních postupů a také vybavení zaměstnanců potřebnou technikou. 
Díky odpovědnosti a flexibilitě pracovníků OÚ a ÚIT nemělo převedení režimu do on-line prostoru 
výraznější vliv na činnost OÚ ve vztahu k zákazníkům ani k ostatním úsekům ČTK. 

Náhlý přechod na home office se ovšem týkal i klientů ČTK. Ihned po vypuknutí epidemie v ČR zřídil 
OÚ odběratelům stovky mimořádných přístupů do Infobanky ČTK, aby mohli jejich redaktoři využívat 
agenturní služby z domova. Toto bezplatné rozšíření uvítali zákazníci jako mimořádně vstřícný a 
kolegiální krok. 

Na zvýšenou poptávku po informacích reagoval OÚ ve spolupráci s ÚIT hned v prvních dnech po 
vyhlášení vládních protiepidemických opatření sestavením speciálního koronavirového servisu. Tato 
služba v podobě výběru relevantních zpráv v Infobance ČTK byla určena veřejnosti, firmám a státním 
institucím, a to za cenu pouze na úrovni režijních nákladů. Také ohlas na tuto speciální nabídku byl 
velmi pozitivní.  

S pomocí tiskových odborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR připravily OÚ a ÚIT 
individuální přístupy do Infobanky ČTK pro všechny poslance a senátory, a to i přes mobilní telefony. 
Řada z nich ocenila, že díky tomu měli průběžné aktuální informace k dispozici i při své práci.  

Hospodářské důsledky pandemie v mediálním odvětví, zejména pokles prodaného nákladu deníků a 
časopisů a podstatné omezení inzerce způsobily problémy značnému počtu klientů ČTK, především 
vydavatelům a firmám poskytujícím služby v oboru média, komunikace a PR. Zvýšená návštěvnost a 
reklamní výnosnost on-linových titulů tyto ztráty nevykryla. Na tuto situaci reagovala část klientů 
(méně než desetina) výpovědí smlouvy, a to i přes nabídky ze strany OÚ na jiné řešení problému. 
Několika zákazníkům poskytla ČTK v zájmu zachování obchodního partnerství na omezenou dobu 
slevu. 

I přesto koronavirová krize jasně prokázala, že zpravodajství ČTK je pro naprostou většinu jejích 
zákazníků, a to především z mediálního odvětví a z firemní a státní sféry, nepostradatelné. Důkazem 
byla často komplikovaná obchodní jednání, při nichž někteří s odkazem na ekonomickou situaci 
uvažovali o ukončení nebo podstatném omezení smluvního vztahu, ale právě kvalita a rozsah servisu 
je přesvědčily o jeho zachování, a to v zásadě za dosavadních podmínek.  
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Vypovídají o tom i smlouvy s novými klienty, které do jisté míry nahrazují ztráty z výpovědí a 
vynucených slev, stejně jako prodloužení smluv s rozhodujícími zákazníky či jejich převedení 
z termínovaného do trvalého režimu. 

Nabídkové a informační akce mohl vést OÚ vzhledem k protiepidemickým omezením téměř výhradně 
distanční formou. Zamýšlené osobní prezentace a setkání byly odložené na dobu, až to bude možné. 
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AKADEMIE ČTK 

Výnosy za rok 2020 dosáhly částky 828 100 Kč bez DPH, což je o 8 % méně, než byl plán. 
Na výsledku se výrazně podepsala opatření přijatá kvůli koronaviru. Zatímco před propuknutím 
epidemie se měsíční výnosy pohybovaly kolem 100 000 Kč bez DPH, po zrušení prezenční výuky to 
byly jen desítky tisíc korun. Nejvíc tradičně vydělával kurz Člověk před mikrofonem a kamerou. 

V březnu 2020 přešla Akademie zcela na on-line výuku. Do konce května, kdy se na čas vrátila 
k prezenční výuce, zorganizovala deset webinářů. Od června nabízela kurzy v on-line i off-line formě.   

Kvůli koronaviru bylo nutné od podzimu opět zcela přejít na distanční výuku. Musela se odložit řada 
kurzů, které jinak než prezenčně uskutečnit nejdou (Člověk před mikrofonem a kamerou, Základy 
fotožurnalistiky, Jak natočit a publikovat video).  

Koncem roku 2020 zařadila Akademie ČTK do své nabídky on-line workshop pro žáky základních a 
středních škol. Na dvouhodinovém semináři se žáci dozvědí, jak funguje tisková agentura, jak v ní 
vznikají zprávy, proč jsou důležité zdroje nebo jak rozeznat objektivní zprávy od názorů, polopravd a 
výmyslů. O kurz byl velice dobrý zájem. 

Akademie ČTK získala 17. 12. 2020 akreditaci MŠMT na mediální seminář pro učitele Jak vzniká 
zpráva. O seminář byl velký zájem, účastnili se jej učitelé středních a základních škol z různých částí 
republiky. Po přechodu na distanční výuku na něj navázal kurz pro žáky základních a středních škol 
o mediální gramotnosti s důrazem na roli veřejnoprávních médií. Také tento kurz se setkal u učitelů i 
žáků s velmi pozitivním ohlasem. 
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PROTEXT 

Na nemediální klienty, tedy na firmy, instituce, svazy a asociace je zaměřena Služba Protext (PR 
Original Text). Byla v ČTK založena už v roce 1999 a původně byla určena jen pro distribuci tiskových 
sdělení. Soukromé i veřejné subjekty, ale i jednotlivci mohou za úplatu využít distribuční kanály ČTK 
pro rozšíření vlastního tiskového sdělení. A to jak ve formátu B2B do redakcí médií, tak B2C přímo 
ke koncovému čtenáři. Všechny takto rozeslané texty jsou označeny jako „komerční sdělení 
zadavatele“. Služba je dostupná 7 dní v týdnu. 

V roce 2020 pokračovalo rozšiřování služeb Protextu a jeho přeměna ve Virtuální tiskové středisko. 
K distribuci tiskových sdělení se postupně přidávají další komunikační služby pro odbornou i širokou 
veřejnost, roste počet zákazníků, zásah i obrat střediska. 

V roce 2020 Protext publikoval 2042 komerčních tiskových sdělení, což je o 13 % více než v roce 
2019. Servis využilo 540 českých a zahraničních zadavatelů, tj. o 17 % více než v předchozím roce.  

Významně se uplatňuje také rozšíření služeb Protextu na tzv. barterové weby. ČTK tímto využívá 
svých dlouhodobých smluv s vydavateli médií a publikuje na smluvních webech tiskové zprávy třetích 
stran. Jako novinku uplatnil Protext v minulém roce také prostor na rozhlasových vlnách. 
Přepracovanou a upravenou tiskovou zprávu je tak schopen vysílat v rádiích skupin MMS, Active 
Group a Londa. 

Pokračoval rozvoj služeb Protext Video a Protext Speciál, které byly spuštěny v roce 2018. 

Protext Video zajišťuje videopřenos z jakékoli akce, například z tiskové konference, veřejné debaty, 
prezentace nového výrobku, a jeho distribuci do redakcí médií. Garantováno je také vysílání 
na zpravodajském webu Českénoviny.cz a na sociálních sítích ČTK. Za příplatek dokáže Protext 
Video garantovat vysílání na klientských zpravodajských webech (iDNES.cz, Novinky,cz, Info.cz, 
Echo24.cz, Týden.cz a i60.cz), se kterými se dělí o provizi. I přes ekonomickou krizi spojenou 
s pandemií si komerční videopřenosy vedly velice dobře. V roce 2018, kdy služba Protext Video 
začala, se uskutečnilo 41 přenosů, v roce 2019 už to bylo 80 přenosů a v roce 2020 dokonce 196 
přenosů, tj. o 145 % více než v roce předchozím. 

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. Speciální přílohy jsou obvykle navázány na eventy, tj. konference, veletrhy, výroční 
shromáždění. Kvůli pandemii a rušení akcí byla tato forma v roce 2020 podstatně omezena, přesto 
příjmy z této služby díky přizpůsobení se potřebám klientů klesly jen o 5 %. 

Protext také nabízí zákazníkům v ČR zveřejnění tiskové zprávy téměř kdekoli v zahraničí díky 
spolupráci se světovými tiskovými agenturami. V rámci této služby zajišťuje i překlady do cizích 
jazyků. Agenturám BusinessWire (USA), APA–OTS (Rakousko), PRNewswire (Velká Británie) a 
od léta 2020 nově i Intrado – GlobeNewswire Media (USA) 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 26,6 % z celkových příjmů. 

Novou službou je od prosince 2020 Četkast Pro Business. Je to komerční podcast, který využívá 
popularity této audio formy šíření informací. S klientem vede rozhovor zkušená moderátorka, 
sestříhaný rozhovor o délce 20-30 minut se distribuuje na platformách Google Podcast, Apple Podcast 
a Spotify a také na sociálních sítích. 

Celkově příjmy Protextu v covidovém roce 2020 stouply o 13 % z 12,5 mil. Kč na 14,1 mil. Kč. I to 
svědčí o tom, že rozvoj komunikačních a PR služeb jde správným směrem a že se z tohoto malého 
oddělení agentury stává skutečné Virtuální tiskové středisko. 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ÚIT) 

Rozvoj 

Začátkem roku byl dokončen projekt, ve kterém byl společně s partnery vyvíjen systém pro tvorbu 
zpravodajství na základě připravených šablon a dat získaných z externích zdrojů. Výsledky projektu 
byly nasazeny pro tvorbu opakovaných zpráv a ve větším měřítku byly využity při zpracování výsledků 
podzimních senátních a krajských voleb. Nástroj pro vyhledávání archivních fotografií k textům byl 
integrován do připravovaného redakčního systému. Nabídku tohoto systému klientům bohužel 
zabrzdila epidemie. 

Vývoj nového redakčního systému byl po celý rok hlavní náplní práce pro vývojářský tým ČTK. Vývoj 
byl dokončen na konci roku a po testování a úpravách podle zkušeností redakce získaných v rámci 
pilotního provozu bude systém připraven k nasazení v prvním čtvrtletí roku 2021. 

Automatizace a jejích dopadů se týká rovněž projekt FSV UK, jehož je ČTK aplikačním partnerem. 

Pokračovaly práce na digitalizaci analogových fotografií ve spolupráci s Národní knihovnou. 

Infrastruktura  

Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií onemocnění covid-19 a s tím spojeným přechodem 
na práci z domova. Ještě před nástupem epidemie se podařilo dokončit obměnu pracovních stanic 
související s nutností nahradit dosud používaný operační systém Windows 7. Při nástupu epidemie 
jsme tak měli k dispozici nové počítače i část vyměňovaných. Dokázali jsme tak v březnu doslova 
přes noc vybavit redakci výpočetní technikou potřebnou pro práci z domova a následně zajistit 
vybavení i zbývajícího personálu. Především té části personálu, která byla do té doby zvyklá pouze 
práci hlavní budově, jsme dokázali zajistit vzdálený přístup pro práci z domova a poskytnout 
potřebnou podporu. Touto formou jsme zpřístupnili i část aplikací do té doby dostupných jen z interní 
sítě. Podstatně jednodušeji jsme pak zvládli i částečný přechod zpět na začátku léta a téměř úplný 
opětovný přechod na práci z domova na konci roku. 

Na pracovišti jsme po celý rok udržovali jen službu potřebnou pro dohled a zajištění chodu 
informačních systémů a podpory interních klientů i zákazníků. Zbytek zaměstnanců ÚIT pracoval 
stejně jako ostatní kolegové z domova. 

Ve druhé polovině roku proběhlo interní výběrové řízení na dodávku serverů pro virtualizační 
platformu a souběžně s tím začaly práce na nasazení její nové verze a migraci všech serverů 
do nového prostředí. Tato migrace bude dokončena během prvního čtvrtletí roku 2021. 

Navýšena byla kapacita internetového připojení, včetně záložní přípojky a ke konci roku jsme 
revidovali datové i hlasové připojení sítě regionálních poboček a převedli je k novému poskytovateli. 
V nadcházejícím roce tak budou sníženy náklady na její provoz. 
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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. Generální ředitel ČTK byl i v roce 2020 členem Boardu 
EANA. 

Obě pravidelné konference MINDS musely být kvůli epidemii zrušeny a byly nahrazeny online 
setkáními a konferencemi. Říjnová konference byla zaměřena na využití umělé inteligence 
v žurnalistice a na kontakty s několika vybranými startupy působícími v oblasti médií. 

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 2020 
 

SHRNUTÍ 

Rok 2020 byl nejen pro ČTK rokem zcela mimořádným. Agentura se však s dopady pandemie 
dokázala vyrovnat a dosáhla navzdory všem nepříznivým okolnostem mírného zisku, a to o řád 
většího, než plánoval rozpočet. Zisk činil 1,739 mil Kč. 

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven jako ziskový ve výši 178 tisíc Kč a proti předchozímu roku počítal 
s vyšším růstem výnosů i nákladů. 

Rozpočet navržený a schválený v prosinci 2019 ovšem nemohl počítat ani s výpadky příjmů, ani 
s novými náklady způsobenými pandemií. 

Výpadky příjmů se týkaly především nájmů, i když také příjmů ze zpravodajství. 

Zvýšené náklady především zahrnují ochranu zdraví zaměstnanců ČTK a nájemců v podobě 
dezinfekcí, nadstandartních úklidů, speciálních technik úklidu a osobních pomůcek pro zaměstnance. 
Tržními mechanismy se podařilo dosáhnout se zákazníky dohod o slevách z poskytnutých služeb a 
nájmů. 

Na činnost agentury se nevztahuje žádná z přímých finančních podpor státu (covidových 
kompenzačních programů). 

V hlavních činnostech1, což je dlouhodobě a standardně vykazovaný agregát, jehož cílem je 
eliminovat vliv mimořádných událostí na hodnocení hospodaření, ČTK dosáhla i zisku 8,5 milionu Kč. 
Tím o 4,6 milionu Kč překonala rozpočet. 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl úrovně 3,8 milionu Kč a zlepšení proti rozpočtu činilo 
2,6 milionu Kč. Meziročně se výsledek zhoršil o 4,3 milionu Kč. 

Tabulka 1 - Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč 

 

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.  

V roce 2020, tedy roce pandemie koronaviru, se celkový růst tržeb zpomalil, i když rozhodují druh 
tržeb – tržby za zpravodajství – se mírně zvýšil. 

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

tis. Kč
Skut. 
2020

Skut. 
2019

Rozp. 
2020

rozdíl k 
min. roku

rozdíl k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období 1 739 5 530 178 -3 791 1 561

Hospodářský výsledek před zdaněním 2 665 6 923 178 -4 258 2 487

Provozní hospodářský výsledek 3 833 8 180 1 257 -4 347 2 576

Hospodářský výsledek hlavních činností 8 470 12 734 3 912 -4 264 4 558
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Tržby za zpravodajství dosáhly objemu 193 mil. Kč a meziročně se zvýšily o 2,6 mil. Kč. Z ostatních 
druhů se na zvýšení podílí zejména tržby spojené s reklamními službami. Opačný trend měly tržby 
za nájemné, techniku. Tržby za nájemné byly mimo jiné ovlivněny opatřením2 , které znevýhodnilo 
ČTK jako pronajímatele ve prospěch nájemců, kteří po jisté období nemuseli plnit své závazky 
z nájmu. 

Pokud jde o růst nákladů, jde zejména o mzdy. Osobní náklady se meziročně zvýšily o 7,5 mil. Kč a 
dosáhly úrovně 183,2 mil. Kč. Z ostatních nákladů jsme zaznamenali pokles cen za energie, cestovné 
a služeb spojených s produkty Protext. 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 261 mil. Kč, rozpočet překročily o 1,6 % a náklady 
dosáhly hodnoty 252 mil. Kč, kdy rozpočet počítal s náklady o 0,2 % vyššími. Proti předchozímu roku 
výnosy vzrostly o 2,1 mil. Kč (0,8 %) a náklady vzrostly o 6,4 mil. Kč (2,6 %). 

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

 

Celkové tržby celé ČTK za výrobky a služby dosáhly hodnoty 266,7 mil. Kč a meziročně se snížily 
o 0,1 %. Rozpočet překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). Celkové náklady dosáhly hodnoty 265,7 mil. Kč a 
meziročně se tak zvýšily o 1,5 %. Rozpočet překročily o 1,1 mil. Kč (0,4 %). 

Finanční situace agentury byla a je nadále stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého 
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 6,5. Agentura nemá žádné bankovní 
půjčky. Stabilitu agentury potvrdilo v roce 2020 opět v rámci hodnocení Czech Top 100 také ratingové 
ocenění AAA Czech Stability Award udělené opětovně společností Bisnode.  

  

                                                      
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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MAJETEK 

Rozvaha 

Aktiva 

Bilanční suma se meziročně zvýšila o 843 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno kombinací snížení 
dlouhodobého majetku o 4,3 mil. Kč a zvýšením oběžných aktiv o 5,2 mil. Kč spolu se snížením 
ostatních aktiv o 82 tis. 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 4,6 mil. Kč pohledávky a o 606 tis. Kč se zvýšil finanční majetek. 

Pasiva 

V pasivech se vlastní kapitál snížil o 2,3 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 zůstaly na stejné úrovni a jejich podíl činil 10,47 %. O 0,3 mil. Kč se zvýšily dlouhodobé 
závazky a o 1,6 mil. Kč se snížily závazky krátkodobé. Ostatní pasiva vzrostla (časové rozlišení) o 3,1 
mil. Kč vlivem zvýšení výnosů příštích období. 

Tabulka 2 - Hlavní položky rozvahy 

 

  

k 31.12.; v tis. Kč 2020 2019 2018 Podíl v % Rozdíl 20-19

Aktiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Dlouhodobý majetek 272 017 276 310 281 959 58,06% -4 292

z toho dlouhodobý nehm. majetek 289 389 177 0,06% -100

dlouhodobý hmotný majetek 270 518 275 921 281 782 57,74% -5 403

z toho pozemky 38 262 38 262 38 262 8,17% 0

budovy, stavby 218 735 227 246 234 423 46,69% -8 511

sam. mov. věci 13 158 9 757 8 536 2,81% 3 401

jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0

nedok. dlouh. maj. 343 635 541 0,07% -292

dlouhodobý finanční majetek 1 210 0 0,26% 1 210

Oběžná aktiva 194 237 189 018 183 699 41,46% 5 218

z toho zásoby 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 38 552 33 939 32 365 8,23% 4 612

finanční majetek 155 685 155 079 151 334 33,23% 606

Ostatní aktiva 2 261 2 343 1050 0,48% -82

Pasiva celkem 468 515 467 671 466 708 100,00% 843

Vlastní kapitál 407 919 410 173 413 052 87,07% -2 255

Cizí zdroje 49 046 49 080 46 183 10,47% -34

z toho rezervy 2 315 1 065 1 738 0,49% 1 250

dlouhodobé závazky 22 607 22 297 21 401 4,83% 310

krátkodobé závazky 24 124 25 718 23 044 5,15% -1 594

bankovní úvěry 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 11 550 8 418 7 473 2,47% 3 132
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Finanční majetek 

Na přelomu března a dubna došlo ke skokovému snížení plateb od našich zákazníků za služby. Tím 
došlo k poklesu cash flow o více než 6 milionů Kč. Tyto opožděné platby našich zákazníků se podařilo 
do konce roku vyrovnat a stabilizovat. Výpadek cash flow byl jednou z největších ekonomických 
hrozeb této fáze pandemie. 

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 2020 

 

  

135,00

140,00

145,00

150,00

155,00

160,00

165,00

M
ili
on

y



 Strana 26
   

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. 2020 činil 28 105 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 795 tis. a z fondu propagace to bylo 94 tis. Kč. 

Účelem fondu Rady ČTK je umožnění mimořádného čerpání výdajů spojených s výkonem funkce 
člena Rady ČTK a účelově spadající do cestovních náhrad. Tyto náhrady nejsou členům rady 
příslušné ze zákona.  

Výši a rozdělování zisku do fondu navrhuje generální ředitel na základě hospodářské situace ČTK 
v rámci roční závěrky spolu s ostatními fondy ze zisku. 

Tabulka 3 - Tvorba a čerpání fondů ze zisku 

  

  

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení
konečný 
zůstatek

 sociální fond 3 245 1 163 2 082
 fond soc.pojištění 292 300 108 484
 fond vzdělávání 339 800 520 619
 fond rozvoje 3 018 2 000 795 4 223
 fond penzijního připojištění 2 056 4 000 1 134 4 922
 fond propagace 620 400 94 927
 fond digitalizace 989 180 809

 fond Rady ČTK 200 200

Fondy ze zisku celkem 10 559 7 700 3 993 14 266

v tis. Kč
2020
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PERSONALISTIKA A MZDY 

Zaměstnanost 

Počet zaměstnanců 

Mezi lednem a prosincem 2020 se evidenční stav k prvnímu dni měsíce nezměnil. 

Tabulka 4 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

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

obchodní úsek 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

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

řízení a správa 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

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

ostatní 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Celkem 248 249 248 247 246 245 245 245 246 249 249 248 
 

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 2019 se zvýšil o 1,64. Ovšem ve srovnání s celým rokem 2019 se zvýšil o 1,42 
zaměstnance. Ani zde tedy nedošlo k výraznějším změnám a průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců je stabilní. 

Graf  3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od prosince 2019 
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Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců 

Tabulka 5 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2018 

rok jednotka 2020 2019 2018 

evidenční počet k 31.12. počet 248 248 254 

ukazatel fluktuace v % % 4,04 8,81 8,45 

průměrný věk roky 46,48 45,78 45,09 

průměrná doba zaměstnání roky 14,92 15,14 15,07 

% bez maturity % 4,67 5,18 5,08 

% středoškoláků % 31,91 31,47 30,85 

% vysokoškoláků % 63,42 63,35 64,06 

% redaktorů % 72,58 73,31 72,15 
 

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty 46,48 a meziročně se zvýšilo 0,7 
roku. Průměrná doba zaměstnání mírně klesla na 14,92 roku. Ukazatel fluktuace se snížil na 4,04 %. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců byla stabilní. Podíl vysokoškoláků se zvýšil na 63,42 %. Podíl 
redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců je několik let stabilní. 

Mzdy 

Produktivita práce a průměrný výdělek 

Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 3,53 %, což při meziroční míře inflace 3,2 % znamenalo mírné 
zvýšení reálné mzdy o 0,32 %. Výkony stagnovaly s mírným poklesem o 0,12 %, což při růstu 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 1,42 % vedlo ke stagnaci produktivity. Objem 
vyplacených mezd o 3,41 %, tedy o více než čtyři milióny korun, vzrostl. 

Tabulka 6 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2020 2019 2018 
% 

2020/2019 

Objem vyplacených mezd tis. Kč 130 049 125 762 122 409 103,41% 

z toho ve zpravodajství tis. Kč 92 119 89 993 87 829 102,36% 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 241 241 239 99,88% 

z toho ve zpravodajství jedn. 173 173 173 100,00% 

Průměrný výdělek Kč/měsíc 44 977 43 443 42 675 103,53% 

z toho ve zpravodajství Kč/měsíc 44 418 43 393 42 429 102,36% 

Výkony tis. Kč 266 740 267 052 256 825 99,88% 

Produktivita práce tis. Kč/rok 1 107,01 1 107,00 1 074,44 100,00% 

Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 539,72 521,32 512,10 103,53% 
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Nominální a reálná mzda 

Průměrná mzda se v roce 2020 zvýšila nominálně o 3,53 %, reálně o 0,32 %. Poměr průměrného 
výdělku v ČTK k průměrnému výdělku v celé České republice dosáhl hodnoty 1,26. 

Tabulka 7 - Nominální a reálná mzda 

Kč 
prům. mzda 

2020 
prům. mzda 

2019 
prům. 

mzda 2018 
změna 

nom. mzdy 
inflace 

změna 
reál. mzdy 

ČR 35 611 34 125 31 885 4,35% 3,20% 1,12% 

ČTK 44 977 43 443 42 675 3,53% 3,20% 0,32% 

poměr ČTK/ČR 1,26 1,27 1,34 0,81     
 

Sociální program 

Na sociální program ČTK v  roce 2020 vynaložila 2,4 mil. Kč, tedy o 2,3 mil. Kč méně než v roce 2019. 
Meziroční pokles je způsoben uplatněním daňově uznatelné části stravného ve výši 55 % z ceny 
stravenky na vrub nákladů a penzijního připojištění ve výši 50 %. 

Největší podíl na čerpání (49%) má stravné. ČTK přispívala v roce 2020 na stravu 65,- Kč 
za odpracovanou směnu. Celkový náklad činil 1,19 miliónu korun.  

Druhým největším titulem je příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován ve výši 2 % 
z výdělku. Jeho podíl na sociálním programu v roce 2020 byl 47 % a celkový náklad činil přes jeden 
milión 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 2020 2019 2018 

stravné - soc. fond 1 186 2 353 2 988 

fond soc. pojištění 108 171 252 

penz. připojištění - fond 1134 2 186 2 105 

celkem 2 428 4 710 5 345 
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HOSPODAŘENÍ 

Celkové výsledky  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty 1,739 mil. Kč. 

Z toho byl provozní hospodářský výsledek 3,8 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 
mínus 1,2 mil. Kč (vlivem kurzových rozdílů) a daň z příjmů (splatná + odložená) 926 tis. Kč. 

Tržby meziročně mírně klesly o 312 tis. Kč a výkonová spotřeba o 6,2 mil. Kč.  Osobní náklady se 
zvýšily o 7,5 mil. Kč. Úprava hodnot v provozní oblasti, tvořená odpisy a opravnými položkami 
k pohledávkám, se snížila o 1,3 mil. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem byly tržby vyšší o 3,3 mil. Kč. Výkonová spotřeba byla nižší (o 3 mil. Kč). 
Osobní náklady byly vyšší o 1,5 mil. Kč, úpravy hodnot v provozní oblasti ušetřily 2 mil. Kč. Provozní 
hospodářský výsledek agentura proti rozpočtu zlepšila o 2,6 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 klesly o 0,1 %. Rozpočet 
překročily o 3,3 mil. Kč (1,2 %). 

V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 260 mil. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,7 %. 
Rozpočet překročily o 3,5 mil. Kč (1,4 %). 

Rozhodujícím druhem jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 192,5 mil. Kč a 
meziročně se zvýšily o 1,5 mil. Kč.  Rozpočet počítal s úrovní 191 mil. Kč a překročen byl o 1,5 mil. Kč 
(0,8 %). 

Tržby za techniku meziročně klesly o 29,2 % na 6,3 mil. Kč. Na rozpočet jim chybělo 284 tis. Kč. 

Tržby za nájemné meziročně klesly na 27,6 mil. Kč, což znamenalo pokles o 1,5 mil. Kč. Rozpočet 
předpokládal jejich zvýšení, ale chybělo na něj 2,4 mil. Kč.  Na „koronavirových“ slevách bylo 
poskytnuto více než 1,2 mil. Kč. 

Tržby za reklamu se meziročně zvýšily o 1,5 mil. Kč a o 1,5 mil. Kč také překročily rozpočet. 

Tržby za ostatní služby se mírně snížily o 245 tis. Kč a dosáhly úrovně 36,4 mil. Kč. Rozpočet 
předstihly o 3 mil. Kč. Jsou tvořeny tržbami Databanky multimédií, službami PROTEXT speciál, 
komerční videostream.  

Ostatní druhy výnosů 

Ostatní druhy výnosů se v roce 2020 podílely na celkových výsledcích částkou 724 tis. Kč. Tradičně je 
tvoří hlavně finanční výnosy (výnosy z dluhopisů, přijaté úroky, kurzové zisky). Jejich objem byl 
210 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 2020 představoval jejich objem 70 % relevantních celkových nákladů. Meziročně vzrostly o 7,5 
mil. Kč (4,3 %), což bylo způsobeno kombinací zvýšení průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců o 1,42 % a zvýšením průměrného výdělku o 3,53 %. 

Rozpočet byl v osobních nákladech překročen o 1,5 mil. Kč (0,8 %). 

Služby 

Nakupované služby jsou druhou největší skupinou nákladů. Ve srovnání s rokem 2019 klesly za celou 
ČTK o 4 881 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly nižší o 1,6 mil. Kč.  
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V hlavních činnostech se objem nakupovaných služeb snížil o 2,9 mil. Kč. Proti rozpočtu byly služby 
nižší o 3,7 % (1,8 mil. Kč).  

Meziročně se významně snížilo cestovné, převážně vlivem koronavirových restrikcí. Dále se snížily 
nakupované služby reprezentace, datové služby, inzerce a reklama. Ostatní druhy nakupovaných 
služeb se zvýšily. 

Dosud neuvedené náklady meziročně klesly o 1,8 mil. Kč a rozpočet překročily o 1,7 mil. Kč. Jde 
zejména o náklady spojené s produkty Protext.  

Náklady spojené s nákupem osobních ochranných pomůcek a zvýšenou desinfekcí prostor činily 
420 tis. Kč. 

Tabulka 9 - Vybrané druhy služeb - hlavní činnosti 

 

Odpisy 

Odpisy se ve srovnání s minulým rokem o 380 tis. Kč zvýšily a dosáhly úrovně 12,5 mil. Kč. Proti 
rozpočtu ušetřily 1,3 mil. Kč. 

Ostatní náklady 

Skupina materiál a energie se o 1,3 mil. Kč snížila, proti rozpočtu ušetřila 1,4 mil. Kč. 

Mezi další významnější náklady patří kurzové ztráty (1,3 mil. Kč), daň z příjmů (113 tis. Kč) a odložená 
daň z příjmů (813 tis. Kč). 

  

 Kč Skut. 2020 Skut. 2019 R 2020 rozdíl 20-19
změna k 

2019
rozdíl 20-R

změna k 
rozp.

opravy a udržování 5 658 365 5 642 087 7 055 885 16 277 0,3% -1 397 520 -19,8%

cestovné 3 518 492 5 186 150 5 652 366 -1 667 657 -32,2% -2 133 873 -37,8%

reprezentace 510 198 868 036 793 859 -357 837 -41,2% -283 661 -35,7%

telefony 1 846 036 1 789 143 1 830 359 56 893 3,2% 15 677 0,9%

datové služby 2 213 088 2 326 190 2 348 938 -113 102 -4,9% -135 850 -5,8%

nákup agentur 10 843 592 10 458 324 10 859 770 385 268 3,7% -16 178 -0,1%

inzerce, reklama 201 619 293 994 312 518 -92 375 -31,4% -110 899 -35,5%

software 809 546 523 226 645 390 286 320 54,7% 164 156 25,4%

nájemné  (bez leas) 1 413 244 1 299 681 1 385 303 113 563 8,7% 27 941 2,0%

ostraha 2 090 170 1 929 617 1 952 360 160 553 8,3% 137 810 7,1%

úklid 1 117 791 1 036 744 1 165 084 81 047 7,8% -47 293 -4,1%

fotoslužby 2 216 016 2 214 914 2 001 493 1 102 0,0% 214 523 10,7%

audit a právní služby 1 566 700 1 531 800 1 479 500 34 900 2,3% 87 200 5,9%

elektronický archiv 280 800 272 400 272 400 8 400 3,1% 8 400 3,1%

dosud neuvedené 11 667 075 13 507 749 9 969 477 -1 840 674 -13,6% 1 697 598 17,0%

celkem služby 45 952 731 48 880 054 47 724 701 -2 927 323 -6,0% -1 771 970 -3,7%
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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 36,7 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo z 60 % a na výnosech ze 74 %. Náklady na 
krajské redakce dosáhly výše 36 mil. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2020 částky 4,8 mil. Kč. 

Databanka multimédií (fotobanka) měla přímé náklady 11,4 mil. Kč a přímé výnosy 17,4 mil. Kč. To 
představovalo 4,3 % nákladů a 6,5 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 6 mil. Kč. 

Středisko Protext mělo přímé náklady 8 mil. Kč a přímé výnosy 10,3 mil. Kč. To představovalo 3 % 
nákladů a 3,9 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty 2,4 mil. Kč. 

Akademie hospodařila se ztrátou téměř 1 mil. Kč s výnosy 0,9 mil. Kč a s náklady 1,9 mil. Kč. 

Provoz budov spolu s nájmy měl přímé náklady 30,8 mil. Kč a přímé výnosy 27,9 mil. Kč. To 
představovalo 11,6 % nákladů a 10,4 % výnosů. Jeho krycí příspěvek dosáhl hodnoty -2,9 mil. Kč. 
Vlastní nájemní činnost pak měla přímé náklady 23,4 mil. Kč a přímé výnosy 27,8 mil. Kč. To 
představovalo 8,8 % nákladů a 10,4 % výnosů. Její krycí příspěvek dosáhl hodnoty 4,4 mil. Kč. Přímé 
náklady provozu budov byly 7,4 mil. Kč, což představovalo 2,8% nákladů.  

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 2020 představoval objem těchto položek 2,5 % 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 160 236 60,30% 196 957 73,64% 36 722
z toho slovní zpravodajství 134 898 50,77% 168 996 63,18% 34 098

z toho multimediální zpravodajství 24 794 9,33% 22 563 8,44% -2 231
z toho zahr. odbočky 4 797 1,81% 28 0,01% -4 768

z toho ob lastní odbočky 36 193 13,62% 35 648 13,33% -544
z toho ČOL 544 0,20% 5 398 2,02% 4 854

databanka multimédií 11 362 4,28% 17 390 6,50% 6 029
Protext 7 962 3,00% 10 347 3,87% 2 385
Akademie 1 870 0,70% 885 0,33% -985
obchodní úsek 6 677 2,51% -5 0,00% -6 682
bártry 7 020 2,64% 6 836 2,56% -184
úsek informačních technologií 19 669 7,40% 7 114 2,66% -12 556
řízení a správa 13 568 5,11% 47 0,02% -13 521
provoz budov + nájmy 30 803 11,59% 27 872 10,42% -2 931

z toho nájmy 23 422 8,81% 27 860 10,42% 4 438
z toho provoz budov 7 381 2,78% 12 0,00% -7 369

Společné náklady a výnosy 6 557 2,47% 10 0,00% -6 547

celkem 265 725 100,00% 267 464 100,00% 1 739
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MIMOŘÁDNÉ A JEDNORÁZOVÉ VLIVY 

V roce 2020 nebylo hospodaření ČTK ovlivněno jinými významnými mimořádnými vlivy, nežli 
mnohokrát zmiňovanými opatřeními proti pandemii. 

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 2020 
byl zvýšen o 813 tis. Kč.  

V průběhu roku 2020 nebyly vypláceny odměny v plné výši z důvodů nejisté situace vzniklé 
v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Proto na ně byla v rámci závěrky 2020 vytvořena 
rezerva ve výši 1 250 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

rezerva na odměny 45 1 250 1 250

rezervy celkem 1 065 1 250 2 315

odložený daňový závazek 48 20 218 813 21 031

celkem 21 283 813 23 346

2020 2019 2018 2017 2016

646 - Výnosy z odepsaných pohl. 39 875 31 011 346 925 15 387 35 513

546 - Odpisy pohledávek -2 134 881 -48 365 -496 000 -1 101 177 -1 033 267

558 - Tvorba zákon. oprav. pol. 426 117 -349 806 -527 278 204 358 252 558

559 - Tvorba opravných položek 373 084 -509 599 249 224 5 204 115 -593 755

Saldo celkem -1 295 806 -876 759 -427 129 4 322 683 -1 338 951
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VÝVOJ V ROCE 2021 

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 2020 ovlivnily.  

 

Odhadovaný vývoj v roce 2021 

Rozpočet na rok 2021 vycházel z očekávání stagnace výnosů. Rozpočet je přesto schválen jako 
mírně ziskový (433 tisíc Kč). 
 
V samém závěru roku byla ČTK přidělena dotace Evropského Parlamentu na projekt „Evropa proti 
covid-19“, která nemohla být součástí rozpočtu (byla přidělena po jeho schválení). Je určena pro krytí 
nákladů projektu po dobu 20 měsíců, a proto je časově rozlišena. Hospodářský výsledek roku 2021 
ovlivní částkou 2,2 mil. Kč. Jde o projekt komerčního úseku Protext, který nijak nezasahuje 
do zpravodajství. 
 
ČTK v samém závěru roku informovala o uvažované akvizici společnosti Profimedia a.s., díky níž 
rozšíří služby o další obrazové zdroje, protože tato společnost zastupuje zhruba 350 dodavatelů 
fotografií. Na činnostech vedoucích ke koupi podílu se nadále pracuje a nic nenasvědčuje tomu, že by 
k nákupu 100 % podílu společnosti nemělo dojít. 
 
S ohledem na pozitivní vývoj hospodaření ČTK zavedla stravenkový paušál, který, mimo jiné, přinesl 
daňový balíček schválený ve vánočním období. S tímto výdajem rozpočet nepočítal. 
 
Pozitivní vývoj hospodaření prvního čtvrtletí roku dává značnou míru jistoty dodržení rozpočtovaného 
cíle. 
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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 2020 v pořadí 143. zasedáním dne 20. ledna. Uskutečnilo se dvanáct 
zasedání, z toho tři formou videokonference, a rada přijala rekordních 74 usnesení, nejvíce za dobu 
své existence. 

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

Členy rady byli: David Soukup (předseda), Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) a Michaela 
Marksová-Tominová (místopředsedkyně), Petr Žantovský (dosluhující místopředseda do února 2020), 
Angelika Bazalová, Jana Gáborová a Pavel Foltán. Tajemnicí rady byla v roce 2020 paní Marie 
Kronesová. Rada tedy v jednu chvíli měla tři místopředsedy. Člen rady Petr Žantovský pak volbu 
místopředsedkyň napadl s tím, že je neplatná. Rada požádala o právní stanovisko, z něhož mj. 
vyplynulo, že není zákonem určen počet místopředsedů. V polovině roku se stala místopředsedkyně 
rady Michaela Marksová-Tominová náměstkyní ministra zahraničních věcí a na členství v radě 
rezignovala. Na její místo byl zvolen PS P ČR 8. července bývalý sportovní novinář Aleš Mareček 
nominovaný poslaneckým klubem ČSSD. Novou místopředsedkyní pak byla zvolena 30. června Jana 
Gáborová. 15. prosince na 154. zasedání se uskutečnila volba předsednictva Rady ČTK, kdy 
předsedou rady byl zvolen D. Soukup a místopředsedkyněmi J. Wenigerová a J. Gáborová.  

Volba místopředsedy/kyně rady ČTK 

Člen rady P. Foltán sdělil, že existuje procedurální záležitost, která brání volbě místopředsedy rady 
z důvodu, že neexistuje právní rámec pro tuto volbu, protože zákon o ČTK nezná institut 
místopředsedy/kyně Rady ČTK. Rada neschválila návrh člena rady P. Žantovského, který navrhoval, 
že rada přeruší projednávání bodu volby místopředsedy rady a pověří předsedu rady, aby zajistil 
právní posudek k volbě místopředsedů Rady ČTK. Předseda rady D. Soukup v reakci na slova P. 
Foltána, že zákon o ČTK nezná institut místopředsedy, reagoval, že je to Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR, která stanovila výši odměn i pro místopředsedu rady, čímž potvrdila jeho legitimitu. A 
podivil se, že toto téma P. Foltán nezvedl při volbě předsedy a místopředsedů v únoru 2019. 

Zasedání rady provázelo v podstatě celý rok napětí, které bylo způsobené vystupováním jednoho 
člena Rady ČTK. To se týkalo i e-mailové komunikace. Napjatou situaci v Radě ČTK, která panovala 
od konce roku 2019, pak předseda rady v průběhu roku 2020 vysvětloval i v médiích (Rozstřel na 
iDnes, Newsroom, DVTV či info.cz). 

Rada hned na svém prvním zasedání schválila na návrh předsedy D. Soukupa videopřenos všech 
zasedání a zveřejnění na webu Rady ČTK ve složce Video z důvodu větší transparentnosti. 

V březnu, v době vrcholící pandemie covidu-19, se rada dohodla, že bude zasedat formou 
videokonference, což bylo pak i v měsících dubnu a listopadu. To odmítli dva členové rady. P. 
Žantovský označil konání zasedání rady formou videokonference za protizákonné. P. Foltán označil 
konání videokonference mimo právní rámec. Vzhledem k tomu, že si toto jednání rada odsouhlasila a 
navíc v té době byl vyhlášen nouzový stav, námitka radního Foltána byla lichá. Sám se ani jedné 
videokonference nezúčastnil. 

V tomto roce došlo také ke změně Jednacího řádu Rady ČTK týkajícího se střetu zájmů členů rady 
v článku XI, bod 6. Dále doplnění článku XI, bodu 8, že nepřítomný radní nemá možnost podávat 
rozdílná stanoviska k přijatým usnesením. Rovněž byl na návrh předsedy projednán a schválen Etický 
kodex členů Rady ČTK. Naplňování etického kodexu je sice dobrovolné, ale je výrazem přihlášení se 
k určité kultuře konání a jednání. 
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Rada také schválila pravidelné zveřejňování docházky členů rady na webových stránkách Rady ČTK. 

Rada se zajímala, které státní instituce a ministerstva odebírají zpravodajství a služby ČTK či jaké 
jsou možnosti ČTK bojovat s fake news. Rovněž se zajímala o dopady pandemie na ekonomickou 
situaci ČTK. 

V září si pak rada na neveřejném zasedání vyslechla informaci GŘ o chystané akvizici ČTK – nákupu 
společnosti Profimedia od podnikatele Igora Rataje. 

 

Monitoring zpravodajství 

Rada v průběhu roku monitorovala zpravodajství k pandemii covid-19, k brexitu, k výročí konce 2. 
světové války, k volbám prezidenta USA a ke krajským a senátním volbám v ČR. 

 

Stížnosti 

V roce 2020 řešila Rada ČTK sedm stížností, tedy polovinu než v roce předešlém, z toho jedna 
stížnost byla přímo od člena Rady. K porušení zákona o ČTK nedošlo. 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty z ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK o 
politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice.Rada požádala o 
vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze ohledně „Prvního samostatného alba“ H. 
Vondráčkové, který si stěžoval, že ČTK použila jako zdroj Wikipedii. Rada dospěla k závěru, že došlo 
k pochybení v redakci ČTK a redaktoři byli upozorněni, že redakční pravidla zakazují pracovat 
s Wikipedií jako jediným zdrojem informací a Rada se tak ztotožnila se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty ohledně propagace akcí hnutí Milion chvilek a 
ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, který sdělil, že se jedná o 
běžnou zpravodajskou práci. 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. ČTK historický kontext do zprávy doplnila o tvrzení 
tehdejší obžaloby a vysvětlení historika. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

Rada ČTK obdržela podnět pana A. Vojty, že redakce neobjektivně informuje o venezuelském režimu. 
Rada konstatovala, že nedošlo k pochybení a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. 

Duben byl jediným měsícem v roce, kdy rada neobdržela žádnou stížnost. V květnu pak podal jednu 
stížnost člen rady Petr Žantovský, který ve zprávě ze dne 5. 5. 2020 vydané servisem ČTK 
nesouhlasil s informací, že maršál Koněv měl podíl na vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968. P. Žantovský považuje toto tvrzení za zavádějící a vyvolávající 
nepravdivé interpretace, ve svém zdůvodnění se opírá o sdělení historiků. Rada požádala o 
stanovisko k této stížnosti generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, podle jeho sdělení vyhodnotilo 
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vedení redakce postup redakce jako chybný. V textu zprávy nebyl uveden zdroj informace. ČTK ještě 
téhož dne vydala opravu, v níž inkriminovanou pasáž nahradila novým obsáhlejším zněním 
poskytujícím širší vhled do problematiky možného angažmá maršála Koněva v roce 1968, a to i se 
zdroji těchto postojů. Předseda rady uvedl, že P. Žantovský se jako člen rady nemůže s ohledem na 
možný střet zájmů zúčastnit projednávání tohoto bodu. Předseda rady uvedl, že by stálo za to 
Koněvovu historickou úlohu ve zprávě ještě doplnit. Citoval pak historika Fiedlera, na kterého se P. 
Žantovský ve stížnosti odvolává: „Jednalo se o krutého maršála, který byl znám svou necitelností vůči 
obyčejným vojákům. Nelze o něm hovořit jako o hrdinovi.“ 
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ROZPOČET RADY ČTK NA ROK 2020 
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Čerpání rozpočtu Rady ČTK v roce 2020 
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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, 



 Strana 65
   

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. 

  



 Strana 69
   

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.  

/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.  

/4/ Rada přenáší svá pravidelná zasedání online (zvukem i obrazem) na webu ČTK. Jednání, z nichž 
je vyloučena veřejnost, nepřenáší. 

 

  
HLAVA DRUHÁ 

Článek VI 

Orgány Rady 

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

  
Článek VII 

Předseda a místopředsedové Rady 

/1/ Předseda  

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,  
b) svolává a řídí zasedání Rady,  
c) navrhuje program jednání Rady,  
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d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,  
e) řídí sekretariát Rady,  
f) je tiskovým mluvčím Rady.  
/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu 
ve funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, 
zastupuje předsedu následující věkově 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 případě, že je do stejné funkce zvolen člen rady opětovně, jeho další mandát se počítá od data 
skončení mandátu předešlého. 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. Ve výjimečných případech (např. nouzový stav) může být Rada konána formou 
telekonference či videokonference. 

/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 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/ Člen Rady je povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost týkající se jeho samotného, jeho 
rodinného příslušníka. Tuto skutečnost je povinen oznámit před projednáváním příslušné věci či 
stížnosti. 

/7/ 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 
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příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí 
ke změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým 
podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni 
členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis 
zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v 
sekretariátu Rady.  

/8/ 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 a důvod jeho podání musejí přítomní 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. Písemné 
stanovisko musí být v souladu s ústně vyjádřeným zdůvodněním. Stanovisko, včetně jména člena 
Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání. 

/9/ 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.  

/10/ 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. 
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HLAVA PÁTÁ 

Článek XIII 

Účinnost 

/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.  

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 17. prosince 2018 ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

  
  
  
David Soukup  

předseda Rady ČTK  
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USNESENÍ RADY ČTK 

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 1/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosu ze 143. zasedání Rady ČTK a jeho zveřejnění na 
webových stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 2/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Ivana Vágnera na neobjektivní postupy a neobjektivní zpravodajství 
ČTK o ekologických tématech. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 3/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost pana Alexandra Vojty ze dne 7. ledna 2020 na nevyvážené informování ČTK 
o politické scéně a aktivitách jednotlivců, stran, spolků a hnutí v České republice. 

Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.  

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 4/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK se usnesla, že si v případě nedostatečně zdůvodněné stížnosti vyžádá od stěžovatele 
doplnění konkrétních argumentů. Rada se bude stížností zabývat až po jejich obdržení. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 5/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila vysílání online přenosů ze zasedání Rady ČTK a jejich zveřejňování na webových 
stránkách Rady ČTK. 

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 6/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada CTK rozhodla, že zašle na Ministerstvo financí dotaz k proplácení cestovních náhrad pro členy 
Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 7/2020 

ze 143. zasedání konaného dne 20. 1. 2020 

 

 

Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK Davida Soukupa připravit návrh změn Jednacího řádu Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 8/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu pořadí projednávaných bodů v programu 144. zasedání Rady ČTK dne 
24. 2. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada schválila stanoviska generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra ke stížnostem p. Karla Šamonila a 
p. Alexandra Vojty. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh na předložení důvodové zprávy k návrhu Etického kodexu členů Rady 
ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 11/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh Etického kodexu členů Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 12/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK rozhodla, že návrh změn Jednacího řádu Rady ČTK projedná na příštím zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 13/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh A. Bazalové, že se Rada ČTK distancuje od výroků P. Žantovského, 
které zazněly na semináři „Mediální gramotnost – mediální výchova“ pořádaném Radou Českého 
rozhlasu dne 12. února 2020. 

 

 

 

Hlasování: 1 – 2 – 3 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 14/2020 

ze 144. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila záměr uspořádat seminář na téma mediální výchova. ze 144. zasedání konaného 
dne 24. 2. 2020 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1 

(1 člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 15/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 30. 3. 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 16/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 145. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 17/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s navrženými změnami Jednacího řádu ČTK. Jednací řád Rady ČTK nabývá 
účinnosti k 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 18/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Etický kodex členů Rady ČTK. Etický kodex nabývá účinnosti dne 30. 3. 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 19/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK vyjadřuje poděkování České tiskové kanceláři za vysoké nasazení všech jejích pracovníků 
v současné složité době s cílem objektivně a rychle informovat o všech aspektech koronavirové krize: 

„Jménem Rady bych rád vyjádřil poděkování celé ČTK, redaktorům, technickým pracovníkům i 
vedení agentury za práci, kterou v tomto těžkém období odvádíte bez ohledu na to, v jaké 
krizové situaci se naše země nachází. Bezesporu patříte mezi ty, kteří museli být od začátku v 
první - té novinářské linii. Svým zpravodajstvím v tomto nebezpečném pandemickém čase 
usnadňujete práci jiným svým kolegům novinářům, pracujícím v televizích, tisku a rádiích.“ 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 20/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Lukáše Tietze a ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK 
Jiřího Majstra. L. Tietze bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 21/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Alexandra Vojty a ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele 
ČTK Jiřího Majstra. A. Vojtovi bude zasláno vyjádření GŘ ČTK a usnesení Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 22/2020 

ze 145. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Petra Žantovského a ztotožnila se se stanoviskem generálního 
ředitele ČTK Jiřího Majstra. P. Žantovskému bude zasláno vyjádření GŘ ČTK usnesení Rady ČTK 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 23/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK souhlasí s konáním zasedání Rady ČTK dne 27. dubna 2020 formou videokonference. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 24/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 146. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 25/2020 

ze 146. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila, že na 147. zasedání Rady ČTK projedná právní analýzu Etického kodexu Rady 
ČTK, kterou dne 28. března 2020 Radě ČTK předložil její člen Petr Žantovský. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 26/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 147. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 27/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

Hlasování o návrhu člena Rady ČTK P. Foltán, aby bylo členu Rady ČTK P. Žantovskému uděleno 
slovo při projednávání jeho stížnosti. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 28/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra ke stížnosti P. Žantovského. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 105
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 29/2020 

ze 147. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 

 

 

Projednání výhrad k Etickému kodexu Rady ČTK (podklad P. Žantovského) se přerušujea bude se 
projednávat na příštím zasedání na základě toho, co předloží členové Rady, kteří hlasovali pro přijetí 
etického kodexu k právnímu stanovisku, které předložil Petr Žantovský a k dvěma rozdílným 
stanoviskům, které předložil P. Foltán. 

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 

  



 Strana 106
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 30/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 148. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 107
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 31/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. Radomíra Silbera na zprávu ČTK ze dne 17. 6. 2020, která 
informovala o projektu Poslední adresa. Cílem projektu bylo připomenout oběti jednoho z největších 
politických procesů na Moravě. Pan R. Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila 
informace o činnosti skupiny politických odbojářů. Rada ČTK požádala o stanovisko ke stížnosti 
generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. Rada ČTK se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK a 
konstatovala, že nedošlo k porušení zákona 
o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 108
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 32/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byla na 148. zasedání 
přerušena volba místopředsedy Rady ČTK a aby Rada ČTK pověřila předsedu Rady ČTK k zadání 
právního stanoviska k volbě místopředsedů Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 109
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 33/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 148. zasedání zvolila s účinností od 30. 6. 2020 

místopředsedkyni Mgr. Janu Gáborovou 

čtyřmi hlasy, 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 110
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 34/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby byl z Výroční zprávy ČTK za 
rok 2019 vymazán následující odstavec: 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. 

 

 

Hlasování: 2 – 3 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 111
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 35/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby Zpráva o činnosti Rady ČTK za 
rok 2019 v této podobě nebyla součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové 
kanceláře v roce 2019. 

 

 

 

Hlasování: 2 – 4 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 112
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 36/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 113
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 37/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

 

Rada ČTK děkuje všem zaměstnancům České tiskové kanceláře za odvedenou práci, jíž je Výroční 
zpráva ČTK o činnosti a hospodaření v roce 2019 věrným obrazem. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 114
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 38/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh na rozdělení zisku ČTK roku 2019. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 115
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 39/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslavy Wenigerové na revokaci usnesení 
č. 36/2020 a č. 38/2020 a opětovném hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 
ČTK v roce 2019 a návrhu na rozdělení zisku roku 2019.  

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 116
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 402020 

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. 6. 2020 

  



 Strana 117
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 41/2020 

ze 148. zasedání konaného dne 30. 6. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře vzala na vědomí zprávu o ekonomické situaci ČTK za období od ledna 
do června 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020 

  



 Strana 118
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 149. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 119
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 43/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila zveřejnění informace o účasti členů Rady ČTK na zasedáních na webových 
stránkách Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 120
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 44/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Na příštím zasedání bude členům Rady ČTK předložen návrh tabulky k docházce jejích členů na 
zasedání. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 121
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 45/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila přerušení 149. zasedání na dobu 15 minut. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 122
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 46/2020 

ze 149. zasedání konaného dne 20. 7. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa, aby každý člen Rady měl možnost vystoupit 
k projednávanému tématu po dobu 3 minut s možností prodloužení o další 3 minuty. Do příštího 
zasedání předseda Rady připraví v tomto smyslu návrh změny Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

  



 Strana 123
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 47/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 150. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 2 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 124
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 48/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radního P. Foltána, že členové Rady ČTK nemohou hlasovat o 
prvním bodu programu 150. zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna 
Jednacího řádu Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 5 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 125
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 49/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa přesunout a projednat první bod programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK na 
151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 126
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 50/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila návrh radního P. Žantovského nehlasovat o druhém bodu programu 150. 
zasedání Rady ČTK - Zveřejňování docházky členů na zasedání Rady ČTK na webu.  

 

 

Hlasování: 2 – 5 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 127
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 51/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh předsedy D. Soukupa zveřejňovat formou tabulky docházku členů na 
zasedání Rady ČTK na webových stánkách www.ctk.cz. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 128
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 52/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o doplnění stanoviska ke stížnosti platformy Paměť města k textu 
Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020, 
v bodě, ve kterém platforma žádá ČTK: „o nastavení dlouhodobých pravidel pro kvalitní a nezávislé 
informování o krizi bydlení.“ 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 129
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 53/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána přesunout a projednat šestý bod - Informace o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK a sedmý bod - Informace o aktuální ekonomické situaci v období 1. 
6. – 15. 8. 2020 (neveřejné) programu 150. zasedání Rady ČTK na 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 130
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 54/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK žádá GŘ ČTK J. Majstra o zasílání monitoringu zpravodajství ke krajským a senátním 
volbám v ČR. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 131
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 55/2020 

ze 150. zasedání konaného dne 31. 8. 2020 

 

 

Rada ČTK blahopřeje ČTK k získání ocenění AAA od společnosti Bisnode a děkuje všem 
pracovníkům ČTK za jejich práci. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020 

  



 Strana 132
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 56/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh Petra Žantovského na změnu pořadí projednávaných bodů v návrhu 
programu 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 1 – 4 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 133
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 57/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 151. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 134
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 58/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK neschválila protinávrh radní A. Bazalové, aby její členové vyslechli od vedení ČTK zprávu o 
průběžném plnění rozpočtu ČTK. Diskuze ke zprávě proběhne na říjnovém zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 1 – 3 – 2  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 135
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 59/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila návrh radního P. Foltána, aby se čtvrtý bod programu Informace o průběžném 
plnění rozpočtu ČTK projednal na příštím 152. zasedání Rady ČTK dne 20. 10. 2020. Rada požádala 
GŘ ČTK J. Majstra o předložení zprávy o průběžném plnění rozpočtu, která není obchodním 
tajemstvím. Podklady budou členům Rady zaslány e-mailem nejpozději do 6. 10., tedy 14 dní před 
konáním Rady. Bod bude projednán veřejně. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 136
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 60/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost p. Alexandra Vojty k článku Úřady zadržely vůdce dělníků, Cichanouska 
vyzvala k dalším stávkám zveřejněném 21. 8. 2020 na portálu www.ceskenoviny.cz.  

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

V tomto smyslu zašle předseda Rady p. Vojtovi odpověď. 

 

 

Hlasování: 4 – 0 – 1  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 137
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 61/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada se zabývala podnětem p. Jana Schneidera k článku Vnitro:Šíření nenávisti přestalo být 
doménou tradiční pravice, který byl ČTK publikovaný dne 4. 7. 2020. Rada požádala o stanovisko GŘ 
ČTK J. Majstra. 

Rada podnět projednala, ztotožnila se se stanoviskem GŘ CTK a konstatovala, že nedošlo k porušení 
zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 4 – 1 – 0  

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 138
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 62/2020 

ze 151. zasedání konaného dne 29. 9. 2020 

 

 

Rada projednala stížnost platformy Paměť města k textu Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů 
nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9. 7. 2020. Představitelé platformy upozorňují na údajně 
nevyvážený výběr mluvčích a reprodukování soukromých zájmů. Rada požádala o vyjádření GŘ ČTK. 

Rada stanovisko GŘ ČTK J. Majstra schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 3 – 0 – 2 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 29. 9. 2020 

  



 Strana 139
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 63/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 152. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 140
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 64/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK vzala na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK za období leden – září 2020. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 141
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 65/2020 

ze 152. zasedání konaného dne 20. 10. 2020 

 

 

Rada ČTK se seznámila s důvěrnou informací o obchodních záměrech ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(jeden člen nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020 

  



 Strana 142
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 66/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 153. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 143
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 67/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2021. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 144
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 68/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala podnět Mgr. H. Malíkové na údajně nedostatečnou a nevyváženou 
informovanost ČTK o vlivu, činnosti a důsledcích změn provedených v sektoru vzdělávání. Rada ČTK 
požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že 
nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

  



 Strana 145
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 69/2020 

ze 153. zasedání konaného dne 10. 11. 2020 

 

 

Rada ČTK projednala stížnost p. A. Vojty ke zprávě ČTK „OSN: Venezuelský režim se dopouštěl 
zločinů proti lidskosti“ ze dne 16. 9. 2020. Rada ČTK požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK 
J. Majstra, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. 

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 70/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila program 154. zasedání Rady ČTK. 

 

 

Hlasování: 6 – 0 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 147
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 71/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila změnu názvu 3. bodu programu 154. zasedání Rady dne 15. 12. 2020 ve znění 
„Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK“. 

 

 

Hlasování: 6 – 1 – 0 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 148
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 72/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada schválila opakování volby předsedy Rady ČTK.  

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 1 

(1 člen Rady ČTK nehlasoval) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 

  



 Strana 149
   

Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 73/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada České tiskové kanceláře na svém 154. zasedání zvolila s účinností od 15. 12. 2020  

 

 

předsedu:   Bc. Davida Soukupa 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni:      PhDr. Jaroslavu Wenigerovou 

pěti hlasy 

 

místopředsedkyni: Mgr. Janu Gáborovou  

pěti hlasy 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 74/2020 

ze 154. zasedání konaného dne 15. 12. 2020 

 

 

Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2021.  

 

 

Hlasování: 5 – 1 – 1 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2020 
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Usnesení 

Rady České tiskové kanceláře 

č. 42/2021 

ze 160. zasedání konaného dne 22. 06. 2021 

 

 

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020. 

 

 

Hlasování: 5 – 0 – 2 

(1 hlas formou náhradního hlasování) 

 

 

 

David Soukup 

předseda Rady ČTK 

 

 

V Praze dne 22. 06. 2021 


