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1. OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ PRVNÍ RADY ČESKÉ TISKOVÉ

KANCELÁŘE

Existence, postavení a působnost Rady ČTK vychází ze zákona ČNR Č. 517/1992

Sb., o ČTK, ze dne 21. 10. 1992. Členové Rady byli zvoleni Poslaneckou sněmovnou

P ČR, které j sou ze své činnosti zprostředkované přes Stálou komisi pro sdělovací

prostředky odpovědni. Usnesení o zvolení převzali z rukou předsedy Sněmovny

Milana Uhdeho dne 15. 4. 1993. Tímto dnem se datuje zahájení činnosti sedmičlenné

Rady ČTK s pětiletým funkčním obdobím. Na návrh jednotlivých poslanců

politických klubů byli zvoleni:

PhDr. Milan B u b e n

Maria Hůl k o v á

JUDr. Zdeňka Hůl o v á

Jiří Je š

Josef V o hry z e k

PhDr. Přemysl W i e sne r

PhDr. Zdenek Z u k a I

V době volby členů Rady a ještě před jejím ustavením vrcholil konflikt mezi

tehdejším vedením ČTK a většinou pracovníků redakcí, která prozatímnímu

generálnímu řediteli Kopřivovi vytýkala strategie. Konflikt byl natolik vyhrocený, že
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ředitel Kopřiva se zaměstnanci přestal komunikovat, redaktoři a zpravodaj ci

hromadně agenturu opouštěli a agentuře hrozil kolaps.

Po výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo 16 kandidátů, Rada jmenovala v červnu

na šestileté funkční období novým generálním ředitelem JUDr. Milana Stibrala. -

Jmenování bylo provázeno zmedializováním odcizení dokumentů Rady, souvisejících

i s výběrovým řízením, prvnímu předsedovi Rady Přemyslu Wiesnerovi. Po jeho

pozdější rezignaci byla předsedkyní zvolena Zd. Hůlová. Ve funkcích místopředsedů

se vystřídali M. Hůlková, M. Buben aP. Wiesner. Po doplnění Rady RNDr. Pavlem

Augustou za Zd. Hůlovou, zvolenou do jiného orgánu, se v dubnu 1995 stal

předsedou Jiří Ješ, místopředsedou P. Augusta. Oba v těchto funkcích od května 1997

již pouze jako pověření, završují působnost Rady ČTK. - V srpnu 1996 zemřel člen

Rady PhDr. Přemysl Wiesner. Poslanecká sněmovna sedmého člena nezvolila.

Rada ČTK končí své funkční období ve složeni: Augusta, Buben, Hůlková, Ješ,

Vohryzek a Zukal.

Rada se zejména v prvních dvou letech intenzivně zabývala vyhrocovanou

problematikou transformace. Státní agentura se transformovala ve veřejnoprávní,

vedení ČTK však preferovalo privatizaci a v poslední době naléhá především na

definitivní určení statutu ČTK. Rada ČTK se opírala o vlastní zkušenosti, o získané

poznatky (anketa Rady mezi zaměstnanci, průzkum mediálních odběratelů, statuty

agentur a pod.), a především o posudek renomovaného znalce světových tiskových

agentur pana Seymoura Toppinga z newyorské univerzity Columbia, administrátora

Pulitzerovy ceny, který se v Praze celý týden seznamoval s činností ČTK, jejím

ohlasem mezi klienty a zvažoval komplexně podmínky naší scény. Členové Rady s

výjimkou Josefa Vohryzka nepovažovali ani argumentaci managementu ve prospěch
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privatizace ČTK za přesvědčivou. Rada opakovaně doporučila zachování

veřejnoprávního statutu ČTK.

ČTK si suverénně uchovala své postavení v České republice i během neúspěšně

dočasně působících konkurenčních soukromých tiskových agentur. Je už finančně

soběstačná. Sama nepožadovala přiznání dalších účelových dotací, konkrétně na

zabezpečení provozu zahraničních odboček a raději jejich síť omezila, aby se stala

zcela nezávislou.

ČTK je nezávislou i mimo ekonomickou sféru. Rada ČTK nezaznamenala za celých

pět let, a nebyly jí ani doloženr, snahy o politické či jiné ovlivňování činnosti

agentury ze strany jakéhokoliv subjektu.

Rada v souladu se zákonem přijala jednací řád, který do února 1994 3x novelizovala.

Jeho jednotlivé články mají v podrobnostech upřesňovat zákonem jen úhrnně

stanovené působnosti Rady.

Rada schválila i Statut ČTK dne 27. l. 1994. Ten však ani po více než 4 letech nebyl

doplněn etickým kodexem zaměstnance ČTK.

Rada předkládá Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK ve zněních, která

vypracovávaj í ředitelé a šéfredaktoři příslušných úseků.

Rada schvaluje návrhy, předkládané jí ekonomickým ředitelem, ať už jde o návrhy

rozpočtů či zvyšování platu řediteli a pod. Rovněž schvaluje, příp. bere na vědomí

návrhy či informace z nejrůznějších oblastí, (např. o větších majetkových transakcích

s pozemky a nemovitostmi či založení nové společnosti s r.o. s účastí ČTK),

poskytované jí gen. ředitelem Stibralem včetně jeho obvyklých doporučení k

projednávaným stížnostem.
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Pokud Rada zcela ojediněle nebyla v souladu se stanoviskem gen. ředitele či

managementu ČTK, např. právě při řešení stížností, k doporučením Rady nebylo

přihlédnuto, např. v kauze Dokumentační redakce či Úřadu pro dokumentaci a

vyšetřování zločinů komunismu.

Celé funkční období bylo provázeno opakovaným nesouhlasem členky Rady M.

Hůlkové s výkladem a aplikací zákona o ČTK ostatními členy, zejména pokud šlo o

působnosti Rady. Uplatňovala i námitky, že se činnost Rady neřídí jednacím řádem a

měla výhrady k nestandardní administrativě.

Původní stanovisko Rady zachovat veřejnoprávní statut ČTK bylo de facto přijato i

plénem Poslanecké sněmovny v listopadu 1997, kdy nebyl přijat ani návrh na

usnesení, jímž měla být požádána vláda ČR, aby se zabývala statutem ČTK a její

možnou privatizací.

ČTK se dnes jeví jako stabilizovaná a perspektivní instituce.
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2. ÚVOD

V roce 1997 pracovala Česká tisková kancelář stejně jako v roce předešlém na plně

komerční bázi bez státních dotací. I nadále rozšiřovala své služby nejširšímu okruhu

odběratelů nejen v mediální oblasti, ale ive státní a hospodářské sféře.

Činnost jednotlivých útvarů ČTK je podrobněji popsána v následujících kapitolách,

zpracovaných vedoucími příslušných útvarů.

Spolu se zprávou o činnosti ČTK v roce 1997 je tentokrát předávána také stručná

zpráva o činnosti první Rady ČTK za dobu její působnosti.

Za Radu ČTK předkládá:

Jiří Je š

pověřený předseda Rady ČTK
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3. ÚSEK SLOVNÍHO ZPRAVODAJSTVí

Úsek slovního zpravodajství sdružuje redakce domácí, zahraniční, ekonomickou,

sportovní, exportní, dokumentační a redakci informačních služeb. Celkem ÚSZ vydal

v roce 1997 o 8 % méně zpráv než v roce předešlém. Důvod není obsahový, ale

technický. Podstatně se snížil počet zpráv sportovní redakce, kde postupně zavádíme

nový systém řetězení zpráv, aby servis pro klienty byl výrazně přehlednější. Informací

jsme jim poskytli více než v roce předešlém, a to zejména o zámořských hokejových

soutěžích, o něž mají značný zájem. V souvislosti s postupně klesající kvalitou servisu

konkurenční agentury jsme se soustředili ve zpravodajství více na jeho kvalitu než

kvantitu, což naši odběratelé ocenili.

vývoj počtu zpráv ÚSZ

::::::::::;\:::: INllEX.'<
1992 1993 1994 1995 1996 1997 96/97 92/97

iUSZ celkem l1B 212 159640 186 916 217146 227345 209 B39 0,92 1,78
domácí redakce 28390 27084 37469 47783 52244 52079 1,00 1,83

:zahraniční redakce 35252 45851 46 171 44759 49795 44217 089 1,25
ekonomická redakce 12 137 27458 42447 51369 51760 50029 0,97 4,12

:sportovní redakce 24574 32242 37561 44359 43259 * 30926 0,71 1,26
:exportní redakce 9792 18890 23268 27333 30281 32551 1,07 3,32

všeobecný servis 7488 11 499 13743 14571 14247 15827 1 ,11 2,11
ekonomický servis 2304 7311 9525 12762 16034 16724 1,04 7,26

Slovensko 1 BBB 4685 4 B13 424B 56B4 63B6 1 ,12 3,38
:profily 264 361 518 760 1 195 1 302 1,09 4,93
dokumenty O 143 *" 142 150 220 254 1 ,15 1,78 !
avíza O O 6058 .•.• 6661 7296 7360 1,01 1,21 !!

VIS 315 219 105 138 110 90 0,82 0,29
:infografika 78 533 1 027 953 1 217 14B9 1,22 2,79 !

,., zahájení změn systému značení zpráva tím i jejich počtu
,.,., zavedeno označení Avízo respektive DOKUMENT
! index 93197
I! index 94/97



3.1 Integrace zpravodajství

ÚSZ pokročil v integraci a zpřehlednění zpravodajství vytvořeného v jednotlivých

redakcích. Jedním z prostředků k tomu jsou nové kategorie zpráv, které umožňují

vytvářet tématické bloky. V ekonomickém zpravodajstvÍ bylo na podněty Obchodního

úseku zavedeno členění opřené o systém BCPP, celkový systém ovšem vychází

z mezinárodních doporučení. Díky tomuto jedinému opatření plní všechny redakce

svou produkcí všechny tématické celky v InfoBance ČTK a zákazník tak dostává

ucelenější službu.

Dalším krokem k integraci zpravodajství bylo zavedení jednotného systému priorit,

jimiž je opatřována každá zpráva. I tento krok má přímý dopad na zákazníky: mají

nyní k dispozici prvek, jak si odfiltrovat významné zprávy dne od méně důležitých.

Třetí zásadní změnou bylo zavedení důsledné regionalizace do zpravodajství všech

redakcí. Uživatel si nyní může jednoduchým povelem vyvolat zprávy o událostech

v kterémkoli z nově připravovaných krajů nebo v přesně definovaných světových

regionech. Zejména u domácího a ekonomického zpravodajství, kde byl tento prvek

zaveden nově, byl klienty velice oceněn.

3.2 Nové služby

ÚSZ začal připravovat zcela nové služby pro nové typy zákazníků. Jednou z nich je

služba velmi krátkých zpráv - titulků pro uživatele mobilních telefonů Eurotel, která

umožňuje kdykoli dostávat do mobilního telefonu nejdůležitější zprávy ze všech

oboru pokrývaných ČTK v okamžiku, kdy jsou vyslány do okruhu odběratelům. Tato

služba bude v roce 1998 poskytnuta také uživatelům sítě Paegas.
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Redaktoři začali také zcela běžně využívat Internetu jako komunikačního prostředku

a současně zdroje informací. Zejména pro Internet byla určena nová služba zavedená

Ekonomickou redakcí - PRIM servis ČTK. PRIM servis je však dnes dostupný i

všemi dalšími komunikačními kanály, které ČTK používá.

V roce 1997 zvládl ÚSZ také organizačně náročný přechod na novou techniku.

Počítače staré generace byly nahrazeny novými, o něco později ÚSZ přešel na novou

databanku. Ačkoli se tyto změny konaly v roce mimořádných zpravodajských nároků

na redaktory, na vlastním zpravodajství se neprojevily.

3.3 Domácí redakce

Výborně zvládla zpravodajsky velmi exponovaný rok, kdy zemi postihly historicky

neví dané záplavy. Jen o nich ČTK vydala 3619 zpráv. Redakce také profesionálně na

vysoké úrovni informovala o pádu vlády a politické krizi. Velkou pozornost věnovala

i nadále zpravodajství z regionů. V rámci nové indexace zpravodajství ČTK zavedla

kódy, které umožní uživatelům pohodlně členit zpravodajství ČTK podle krajské

struktury schválené Parlamentem.

3.4 Zahraniční redakce

Personálně se podařilo do redakce zcela integrovat bývalý MONITOR, přičemž

vzrosti počet překládaných článků zhruba o třetinu a tvoří se již nejen ze zahraničního

tisku, ale i z agentur.

Stálou součástí sítě zahraničních zpravodajů se kromě New Yorku, Londýna,

Bruselu, Paříže, Bonnu, Moskvy a Slovenska staly Vídeň a Varšava, které byly

obsazeny kromě léta celý rok. Velmi významná je skutečnost, že se daří zpravodajství

zahraniční sítě mnohem více než v minulosti orientovat na bohemika a slovenika a v
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souladu s potřebami klientů také na ekonomické a sportovní zpravodajství. Pro

ekonomický a sportovní servis ČTK napsali zahraniční zpravodajové bezmála

dvojnásobný počet zpráv než v roce předešlém. Zahraniční síť tak doplňuje

zpravodajství světových agentur z hlediska českých potřeb. Za zcela ojedinělý lze

považovat její přínos při konfrontaci české politické a ekonomické reality se světovou

praxí.

3.5 Ekonomická redakce

Klienty je ceněna zejména skutečnost, že redakce výrazně rozšířila vydávání názorů,

odhadů a hodnocení ekonomického a politického dění makléři a dalšími analytiky. To

se projevilo nejen kolem vládní a politické krize, ale i v období obou "ekonomických

balíčků". Podnikové zpravodajství se rozrostlo v souvislosti s rozšířením počtu

podniků pravidelně sledovaných v Databázi informací o akciových společnostech z

200 na 300. Značný úspěch mají i podnikové ankety, které redakce vydává např.

v souvislosti se zdražováním jednotlivých komodit.

Redakce začala tvořit PRIM servis, což j sou První Ranní Informace pro Manažery,

tedy velmi stručný přehled nejdůležitějších událostí za posledních 24 hodin. PRIM

servis klade značné nároky na redakci jak z hlediska výběru a zkracování zpráv, tak i

z hlediska organizačního, protože je k dispozici před sedmou hodinou ranní.

3.6 Sportovní redakce

Redakce dokončila přechod na zcela nový systém práce. Nyní je, stejně jako ostatní

redakce, důsledně rozdělena na reportéry, kteří zajišťují informace z terénu, a

redaktory zodpovědné za zpracování informací ze zahraničních agentur a za vydávání
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zpráv do okruhu. Jak již bylo výše zmíněno, počet zpráv sice poklesl, to je však dáno

novým způsobem jejich řetězení, v němž se sport sjednotil s ostatními redakcemi.

3.7 Exportní redakce

V souladu s potřebami zahraničních klientů je do obou servisů, tj. všeobecného i

ekonomického, zařazováno více profilů. Systematičtěji a více se do všeobecného

zpravodajství zařazují sportovní zprávy.

3.8 Dokumentační redakce

Redakce postoupila dále v plnění nové koncepce. Počet dokumentů v jejích

databázích vzrostl v průběhu roku z 8346 na více než 15 tisíc, tedy zhruba o 55 %.

Přispěl k tomu vznik nového produktu - sportovní databáze, která nyní obsahuje 1396

dokumentů. DoR zpracovala pro ostatní redakce ČTK 1302 profilů. Ztrátu redakce,

která činila v roce 1994 více než tři milióny korun, se podařilo poprvé změnit v zisk

téměř 1,5 miliónu Kč v roce 1997.

3.9 Redakce informačních služeb.

Databáze informací o akciových společnostech byla rozšířena z 200 na 300 podniků a

na konci roku byla již jako dokončená informační báze pro vnitřní potřeby ČTK i

komerčně využitelný produkt převedena do dokumentační redakce, kde se bude

nadále aktualizovat a vylepšovat.

České noviny na Internetu, které vznikly v polovině roku 1996, se loni profilovaly

jako jeden z nejnavštěvovanějších informačních serverů českého Internetu. Americká
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firma Microsoft, největší světový výrobce počítačových programů, je zařadila jako

jeden z vybraných kanálů do svého nového výrobku Internet Explorer 4, který se

distribuuje v celém světě. České noviny, elektronický průběžnik, chápe ČTK nejen

jako propagaci vlastních služeb a výběr z jejích servisů pro nejširší veřejnost doma i

v zahraničí, ale i jako budoucí nosič reklamy, k čemuž je již nyní otevřena cesta.

Redakce se začala podílet také na vývoji nových produktů ČTK, například PRIM

servisu.

3. 10 Irfogrcfika

Svůj servis rozšířila 022 %. Kromě toho začala ČTK vytvářet pro jednotlivé klienty

"na míru" pravidelnou infografickou službu. Poskytuje tak prvním zájemcům

meteomapy a další informace v grafické úpravě podle přání zákazníka. ČTK nyní

poskytuje infografiku i o víkendech. V roce 1997 začala přípravu na nový technický

formát, který dále umožní rozšířit a zlepšit služby zákazníkům.
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4. ÚSEK OBRAZOVÉHO ZPRAVODAJSTVí

Redakce obrazového zpravodajství ČTK v zásadě splnila všechny úkoly, které si pro

rok 1997 předsevzala. Podařilo se úspěšně zrealizovat a zavést do provozu všechny

plánované investice. V laboratořích byl instalován

a) automat Kreonite pro vyvolání diapozitivních materiálů procesem E-6.

b) volací automat pro proces C-41

c) minilab FA 238 pro malé barevné kopie

Přístrojový park fotokamer byl inovován o nové typy kamer Nikon F-5 a příslušně

dovybaven objektivy a zábleskovými zařízeními. Krajské odbočky, které již byly

velmi zastarale vybavené, byly alespoň zčásti zmodernizovány.

Nejvýznamnější změnou na poli investic a zavádění nových technologií bylo otevření

elektronické obrazové databáze, která umožňuje vysokokapacitní ukládání fotografií a

zejména pak velmi rychlé vyhledávání. V současnosti funguje databáze pro vnitřní

potřeby redakce. Poté, co bude naplněna alespoň základním fundamentem snímků,

bude otevřena i pro externí odběratele. Do konce roku 1997 se ROZ podařilo zařadit

do zmíněné databáze na 15 tisíc snímků.

Zatím ojediněle, nicméně úspěšně, se v roce 1997 podařily první přenosy fotografií

prostřednictvím mobilních telefonů a také prostřednictvím elektronické pošty těm

zákazníkům, kteří nejsou napojeni na satelitní transmisi.

Zpravodajství mělo dobrou úroveň, nevyskytly se žádné zásadní připomínky. Byly

pokryty všechny významné společenské události.

Úskalí přechodu na nový vysílací software pro satelitní přenosy jsme s jistými

obtížemi nakonec zvládli se ctí.
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o vysokém standardu práce fotoreportérů ČTK svědčí několik cen v prestižní

celorepublikové soutěži loňského ročníku Czech Press Photo, stejně jako vysoký

podíl prodeje fotografií z produkce fotoreportérů ČTK do zahraničí, zvláště pak

agenturám AP a EPA (tržby ve výši jeden a půl milionu Kč).

V roce 1997 se rovněž dařilo úspěšně rozvíjet komerční činnost, která má za úkol

vylepšovat hospodářský výsledek střediska ÚOZ. Rozšířil se sortiment prodávaného

zboží o řadu dalších položek, zlepšila se úroveň služeb veřejnosti.
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5. TELEKOMUNIKAČNÍ ODBOR

V oblasti technického rozvoje se práce TO zaměřila zejména na tyto oblasti:

5.1 Slovní zpravodajství

5. 1. 1 Redakční systém

Byl dokončen vývoj softwaru pro klientské stanice redakčního systému TYPLAN

v souvislosti s přechodem na operační systém MS Windows. Zároveň s tím probíhaly

přípravné práce nutné pro přenesení redakčního systému do prostředí

OpenVMS/ AXP.

Byl vytvořeny nové formy výstupů z redakčního systému, zejména výstup pro přenos

teletextem a obecný výstup protokolem ftp (prim).

Na konci roku byl připraven přechod na nový způsob kategorizace zpravodajství,

který znamená zásadní změnu zejména pro výstupy ze systému, pro navazující

přenosové cesty a pro databankový systém. Nová kategorizace byla zavedena

jednorázově k 31. 12. 1997.

5.1.2 Databanka

Po celý rok byl udržován provoz databanky pod systémem Trip, který byl definitivně

ukončen k 31.12.97. Průběžně byly rozšiřovány existující databáze, nárůst

zaznamenaly zejména databáze novin a monitoringu rozhlasu a televize.

Po celý rok probíhal vývoj nového databankového systému založeného na

technologii Fulcrum a na serverech DEC Alpha 4100 pod operačním systémem

Windows NT. Od 3. čtvrtletí byla převáděna existující data do nového prostředí a

zároveň začala být databáze plněna novými zprávami. V závěru roku byli potom

převedeni všichni interní uživatelé a stávající klienti na nový systém. Vývoj nového
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systému zahrnoval i řešení přístupu z prostředí Intranetu a Internetu a zpřístupnění

obrazových dat. Zcela nově byly řešeny databáze ekonomických dat - kursů akcií

BCPP a RMS a přehledů SCP. Tyto údaje jsou uloženy ve formě, která umožní dále

budovat speciální databáze pro ekonomickou sféru.
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5.2 Foto

5.2.1 Fotoarchiv

Začátkem roku byla dodavatelem implementována podpora pro český jazyk a tím byl

dokončen základní vývoj elektronického fotoarchivu. Zároveň začaly práce na

integraci fotoarchivu s textovou databankou, kde jsou nyní zpřístupněny náhledy od

fotografií z produkce ipermanentního archivu.

5.2.2 Redakční systém

Ve 2. čtvrtletí začaly práce na přechodu na nový systém fotoredakce. Byla

dopracována a uzavřena smlouva s AFP na dodávku tohoto systému. Cílem bylo

umožnit přenos binárních souborů (infografiky) a zvýšit propustnost fotokanálu, dále

pak rovněž vybavit odběratele novým softwarem pro zpracování fotografií a přenos

do jejich vlastních systémů. Instalace nového systému proběhla z důvodu

nepřipravenosti dodavatele až v září, navíc některé problémy nebyly dosud zcela

vyřešeny.

5.3 Další

Dále byl rozvíjen interní informační systém, bylo zakoupeno a nasazeno programové

vybavení pro faxový server, které významně zjednodušilo hromadné zasílání

faxových zpráv.



Posíleno bylo zabezpečení a ochrana vnitřní sítě. V polovině roku byl instalován

komplexní systém pro zálohování, který obsluhuje zálohování všech databankových

serveru a také serveru EÚ.
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6. OBCHODNÍ ÚSEK

Činnost obchodního úseku ČTK v roce 1997 byla soustředěna do těchto hlavních

oblastí:

- propagační činnost

- prodejní činnost

- marketingová činnost

- spolupráce s externími firmami

6.1 Propagační činnost

Cílem propagace ČTK v roce 1997 bylo podpořit akvizici produktů ČTK pro firmy

z ekonomické sféry a pro regionální média. Úkolem bylo rovněž nabízet nové

produkty ČTK, zejména Databanku novin a periodického tisku potenciálním i

stávajícím klientům.

Hlavni proklamovanou výhodou byla stále více komplexní nabídka zdrojů veřejných

informací a nové způsoby distribuce produktů ČTK. Očekávanou novinkou bylo

zvláště zavedení nové multimediální InfoBanky ČTK přístupné také přes Internet a

zahájení vysílání přes skryté stránky teletextu.

Propagace byla prováděna formou inzerce ve vybraných médiích. Velmi účinnou

formou propagace se stal nový celkový propagační materiál produkce ČTK, který byl

klienty velmi kladně hodnocen.

Účinnou formou propagace potom byly také hromadné prezentace pro přesně

vytypované a pozvané potencionální klienty ČTK. Na tyto prezentace navazovaly
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individuální prezentace přímo ve firmách, či v ČTK včetně zpřístupnění produktů

zdarma na zkušební dobu.

Nezbytnou součástí propagace byla také prezentace produktů ČTK na veletrhu Fibex,

Invex a výstavách Creative 97 a Média 97.

6.2 Prodejni činnost

Prodejní činnost se soustředila především na individuální nabídku potencionálním

klientům a nabídku nových produktů stávajícím klientům. Zlepšila se zvláště práce

s databázemi a adresáři potencionálních klientů ve smyslu přesného vytypování

zodpovědné osoby ve firmě klienta a následné nabídky upravené přímo podle

individuálních potřeb každého klienta.

Převládaly tedy osobní prezentace s komplexní nabídkou produktů určených také pro

multilicenční využití v jednotlivých společnostech. Byly rovněž více uplatňovány

množstevní a multilicenční slevy za produkty ČTK.

Nabídka pro následující cílové skupiny klientů ČTK zejména obsahovala:

Mediální sféra - přístup do lnfobanky informaci ČTK také přes Internet a vysíláním

přes skryté stránky teletextu. Díky zlepšení uživatelského přístupu zejména z regionů

ČR se stali uživateli produktů ČTK mnohá regionální média. Novou nabídkou pro

deníky v ČR byly grafické aplikace typu grafických map předpovědi počasí na

zakázku pro jednotlivé vydavatele. Tuto nabíku je nutno dále precizovat.

Státní sféra - kromě zlepšení uživatelského přístupu a získání dalších klientů bylo

klíčové především rozšíření uživatelských přístupů u jednotlivých klientů z této cílové

skupiny. Často byl úspěšně nabízen také přístup k archivním informacím ČTK a

přístup k Databance novin a periodického tisku.
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Ekonomická sféra - zde nejvíce platí požadavek individuálního přístupu při nabídce a

požadavek komplexního přístupu ke zdrojům informací s možností vlastního

vyhledávání nebo zadání Elektronické výstřižkové službě na míru dle požadavků

každého klienta.

Celkově má z hlediska dalšího prodeje nejvíce naději na úspěšný prodej právě

komplexní nabídka využití veřejných zdrojů informací prostřednictvím on-line

přístupu nebo Elektronické vysttižkové služby (dále jen EVS).

Mezi nabízené zdroje informací kromě zpravodajství ČTK a Databanky novin patří

také monitoring nejdůležitějších zpravodajských a televizních pořadů v elektronické

podobě. EVS nabízí ve spolupráci s ČTK firma Newton, I. T., která je

provozovatelem elektronického archivu novin a časopisů.

Do budoucna je cílem další rozvoj a doplnění této nabídky také z hlediska možných

způsobů distribuce ke klientovi.

Novinkou se stalo rovněž vysílání krátkých zpráv ČTK na mobilní telefony

prostřednictvím služby GSM lnfotext firmy Eurotel. Již v prvních měsících provozu

má tato služba více než sto uživatelů a jejich počet dále roste. V této službě je

oceňována především rychlost a aktuálnost zpravodajství ČTK.

6.3 Marketingová činnost

S rostoucí poptávkou po individuálních službách rovněž roste nezbytnost znalostí

potřeb a možností využití informačních produktů u jednotlivých potencionálních

zákazníků ČTK.

Marketingová činnost tedy byla zaměřena zvláště na:

- Zjišťování tržních příležitostí ČTK formou popisu uživatelských zvyklostí při práci

s informacemi,
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- Sledování konkurence ČTK - vyhodnocování propagačních prodejních aktivit, druhu

distribuce a způsobu akvizice produktů konkurenčních firem,

- Vyhodnocování postavení vlastních produktů na trhu informací v ČR - pro tento

účel byly zahájeny práce na novém SW zpracování sledování výsledků prodeje.

Pro tento druh činnosti se plánuje na začátek roku 1998 personální posílení

obchodního úseku o marketingového pracovníka s cílem důkladnější a více

systematicky prováděné marketingové činnosti. Její výsledky budou pro vedení ČTK

velmi důležitým podkladem pro strategické rozhodování v oblasti podnikání na trhu

informací nejen v ČR.

6.4 Spolupráce s externími firmami

Nejvíce se v roce 1997 rozvinula spolupráce s firmou Newton, 1. T., která provozuje

archiv novin a časopisů a také monitoring zpravodajských a publicistických pořadů v

elektronické podobě.

V nabídce se ČTK soustředí na komplexní a přívětivý on-line přístup k těmto

zdrojům informací a Newton, 1. T. na nabídku EVS dle dotazů klienta s požadovanou

periodicitou a způsobem dodávání výsledného produktu v reprezentativní grafické

podobě (viz dále 8.2.3).

ČTK v roce 1997 navázala další formu spolupráce s SPT Telecom. Ve spolupráci s

touto firmou ČTK nabízí speciálně připravenou aplikaci svého zpravodajství na

Internetu.

V otázce distribuce svých produktů ČTK spolupracuje s dalšími firmami a začala

také spolupracovat s firmou Eurotel na vysílání krátkých zpráv ČTK prostřednictvím

služby GSM Infotext.
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Z hlediska obsahové spolupráce se začala rozvíjet spolupráce s některými
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podnikatelsky zaměřených firem pro potencionální klienty.



7. EKONOMICKÝ ÚSEK

Ekonomický úsek zabezpečuje potřeby ČTK ve dvou hlavních oblastech: ekonomické

(tj. účetnictví, analýzy, mzdy aj.) a provozní (stavební investice, provoz budov,

pronájmy).

7.1 Hlavní úkoly v roce 1997

7.1.1 Náběh nové verze ekonomického informačního systému K2

V dubnu 1997 ČTK přešla na technologicky novou verzi systému K2. Instalace a

konverze dat proběhla po uzavření roku 1996 ve staré verzi programu. Velkou

předností této technologie je přesunutí zátěže zpracování databází ze stanic sítě na

server. Pro ČTK tento upgrade přinesl možnost uchovávat data v reálném provozu v

delším období, než jeden či dva roky. Předpokládáme, že budeme držet v on-line

stavu data v pětiletých úsecích. Dále tato nová technologie umožňuje nasazení tzv.

datových skladů.

7.1.2 Dokončení recepce

Provoz nové recepce v Opletalově ulici byl zaháj en 17. února 1997, od 1. dubna jev

provozu i turniket, který zaznamenává vstup osob do budovy.

7.1.3 Fasáda

Oprava fasády zadního traktu budovy v Opletalově ulici probíhala od 12. června do

20. listopadu 1997. V průběhu akce se osvědčila spolupráce s externím stavebním

dozorem.
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7.1.4 Stabilizace pronájmů

V průběhu roku 1997 se podařilo zvýšit obsazenost kancelářských prostor v budově

Opletalova, uvolněných v rámci dislokace v roce 1996 ze 74,9 na 90,7% (nárůst 240

m2), když obsazenost všech kancelářských ploch byla 94,1%. Na stabilizaci pronájmů

v Opletalově jsme se zaměřili z toho důvodu, že je zde největší konkurence.

7.1.5 Daňová kontrola

V průběhu ledna 1997 proběhla kontrola všech daní ze strany Finančního úřadu pro

Prahu 1 za období 1992-1995. Zjištěné závady (vyjádřené penálem 27 400 Kč)

spadaly do roku 1992. Za období 1993-1995 byly kontrolní závěry nulové.

7.1.6 Vnitropodniková pravidla hospodaření na rok 1998

Účast na tvorbě pravidel hospodaření měla přispět k vytvoření vyrovnaného rozpočtu

na rok 1998 a k dalšímu zprůhlednění vnitropodnikových toků. Vyrovnaný rozpočet

se podařilo sestavit.

7.2. Organizační usporádáni

K 1. 7. 1997 byla provedena na základě analýzy reorganizace provozní části

ekonomického úseku. Byl znovu vytvořen odbor hospodářské správy, který sdružuje

všechny činnosti související s nemovitým majetkem a provozem budov. Reorganizaci

umožnilo personální obsazení - vedoucí odboru hospodářské správy je současně

zástupcem ekonomického ředitele. Součástí reorganizace bylo i vyčlenění investiční

činnosti a její zabezpečení externí firmou. V ekonomické části úseku nebyly žádné

změny provedeny.
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8. VEDLEJší PODNIKATELSKÁ ČINNOST

8.1 Vydavatelství Pressfoto

Vydavatelství Pressfoto testovalo v roce 1997 možnosti svého dalšího zaměřeni.

Vhledem k mimořádně silné konkurenci na trhu polygrafických výrobků je jeho další

osud stále nejistý. Vydavatelství bylo v roce 1997 mírně ziskové.

8.2 Účast ČTK v obchodních společnostech

8.2.1 ČTK Repro, a s.

ČTK vlastní 62% akcií tiskárny ČTK Repro, a. s. V roce 1997 pokračoval pozitivní

vývoj v hospodaření společnosti. Podle předběžných výsledků před závěrkovými

operacemi vytvořil podnik zisk před zdaněním ve výši 15 mil. Kč při obratu 180 mil.

Kč.

V roce 1997 byla v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje společnosti provedena

částečná modernizace strojního vybavení tiskárny. Díky tomu je tiskárna schopna

obstát v silné konkurenci, která dnes panuje v polygrafické výrobě.

8.2.2 Economia, a. s.

ČTK drží 11% akcií této společnosti, která i v roce 1997 byla úspěšná.
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8.2.3 Newton lnformation Technology, s. r. o.

ČTK vstoupila v roce 1997 do společnosti s ručením omezeným Newton Information

Technology, ve kterém vlastní obchodní podíl ve výši 50%. Hlavním předmětem

činnosti společnosti je poskytování elektronické výstřižkové služby individuálním

zákazníkům (viz oddíl obchodní úsek). Společnost nebyla v roce 1997 zisková.

8.2.4 100+ 1, a. s.

ČTK v roce 1997 prodala svých 10% akcií společnosti 100+1, vydavateli časopisu

100+1 zahraniční zajímavost. Důvodem byla trvalá ztrátovost tohoto titulu.
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9. OBECNÉ ZÁ VĚRY
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- V roce 1997 došlo k výrazné technické modernizaci agentury. ČTK si tak vytvořila

předpoklady pro zvládnutí požadavků, které vytváří přicházející informační revoluce.

- Kvalita zpravodajství, které je hlavním předmětem činnosti agentury, se nadále

zlepšila.

- Vstupem do společnosti Newton lnformation Technology agentura získala možnost

působit na zcela nových segmentech trhu informací. Vytvořila tak předpoklad pro

další diverzifikaci svých příjmů.

- Agentura udržela vysokou dynamiku svého rozvoje. Druhý rok ve své historii

hospodařila bez státních dotací.

- Agentura posiluje svoji prestiž v zahraničí. Výrazem toho je i zvolení generálního

ředitele ČTK prezidentem Aliance evropských tiskových agentur.



10.ZÁVĚR RADY ČTK

Rada ČTK se v roce 1997 scházela na pravidelných schůzích konaných minimálně

jedenkrát za měsíc.

Schválila rozpočet ČTK na rok 1997, a to i přesto, že byl konstruován jako deficitní

(ve ztrátě 8 198500 Kč). Rada vzala na vědomí, že v roce 1997 pokračovala zásadní

transformace ČTK zejména ve smyslu nutných technických inovací umožňujících

udržet krok se světovým vývojem v oboru činnosti tiskových agentur. Již v prvních

čtvrtletních rozborech však vše nasvědčovalo tomu, že rozpočtové výnosy byly

konstruovány velmi zodpovědně (tj- velmi realisticky), a tak výsledky hospodaření se

ukazovaly oproti rozpočtu příznivější. To v plné míře prokázal ikonečný výsledek

hospodaření ČTK v roce 1997, který nakonec vykázal nikoli plánovaný deficit, ale

naopak zisk ve výši 2 142000 Kč po zdanění. Tohoto příznivého výsledku bylo

dosaženo především díky zvýšení výnosů, nikoli tedy neprovedením potřebných

inovací.

V průběhu roku 1997 projednala Rada ČTK iněkteré stížnosti. Sérií stížností během

tohoto roku podal pan Bohuslav Hubálek. Rada pozvala pana Hubálka na své

zasedání, kde si obě strany navzájem vyjasňovaly svá stanoviska. Podrobný rozklad

všech stížností B. Hubálka vybočuje z rámce této zprávy - jeho akce pokračují iv roce

1998.

Rada ČTK v roce 1997 požádala Ministerstvo vnitra ČR o vysvětlení zadržení

fotoreportéra Tomáše Železného při demonstraci před budovou MV Dodnes však

žádné vysvětlení od příslušných orgánů neobdržela. Dále je třeba konstatovat, že ani v

roce 1997 nebyl ČTK určen definitivní statut, což ČTK komplikuje plánování dalšího

rozvoje.
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VÝROČNÍ zPRÁ VA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE

V ROCE 1997

Podle § 8 odst. 2 zákona ČNR Č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři předkládá

Rada ČTK Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční zprávu o hospodaření

ČTK v roce 1997.

1) Struktura majetku 3

6

8

8

10

11

2) Personální situace a vývoj mezd

3) Hospodářské výsledky v roce 1997

4) Hospodaření jednotlivých činností

5) Ukazatele finanční analýzy

6) Závěr



1) Úvod

Rok 1997 byl pro ČTK z ekonomického hlediska významný z několika důvodů:

~ po téměř čtyřech letech ukončila činnost konkurenční tisková agentura, která působila
na našem trhu od roku 1994 pod názvy ČTA a ČTI. I když po dobu jejího působení
nebyl její vliv na hospodaření ČTK větší než 1-2 %, ukončení její činnosti se na hos-
podaření v závěru roku projevilo příznivě;

~ období adaptace na ukončení dotací ze státního rozpočtu na provozování sítě zahra-
ničních zpravodajů se podařilo zkrátit z původně plánovaných dvou na jeden rok a již
v roce 1997 dosáhnout vyrovnaného hospodaření;

~ díky plánovanému a uskutečněnému prodeji nevyužívaného pozemku v Žirovnické
ulici bylo možné vytvořit rozsáhlé opravné položky na pohledávky po splatnosti a do-
končit tak proces ozdravování majetku;

~ prostřednictvím nákupu polovičního podílu ve společnosti Newton, I.T. se ČTK za-
čala prosazovat i v oblasti dalších služeb (elektronická výstřižková služba, informace
šité na míru).

V návrhu rozpočtu na rok 1997 byl stanoven strategický cíl - vybudovat informační
centrum- zejména vytvořením technických předpokladů pro zpracování a distribuci většího
objemudat. To bylo spojeno s investicemi jednak do infrastruktury a jednak do vybavení HW
a Sw. Tento cíl se podařilo splnit a začínáme naplňovat druhou etapu projektu - tvorbu obsahu
novýchproduktů.

Rozpočet byl postaven na určitých předpokladech:

~ rozpočtovaná ztráta byla 8 198,5 tis. Kč - byl dosažen zisk ve výši 2 124 tis. Kč

~ udržerú sítě zahr. zpravodajů zhruba v současném rozsahu - síť byla zachována a na její
provoz vynaložila ČTK cca 24 mil. Kč;

~ mzdový nárůst 7 % při zachování počtu zaměstnanců - průměrný výdělek se zvýšil hlavně
zásluhou závěru roku o 10,94 %, přepočtený počet zaměstnanců kleslo 1,9 %;

~ zvýšerútržeb o 10 mil. Kč - tržby celkem vzrostly o 24,5 mil. Kč - jednak vlivem vyšší in-
flace, jednak větším obsazováním nemediálního trhu;

~ investičrúplán ve výši 45 mil. Kč (a z něj odvozené zvýšení odpisů) - věcné záměry investic
bylynaplněny a rozpočtovaný objem odpisů byl čerpán na 98,67 %.
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2) Struktura majetku

aj Rozvaha
V oblasti struktury majetku byly zaznamenány následující změny:

~ mírný přesun mezi nehmotným investičním majetkem (software) a stroji a přístroji;
~ zvýšení finančních investic způsobené jednak nákupem povodňových dluhopisů v nominální

hodnotě 3 mil. Kč, jednak nákupem 50 % společnosti Newton IT., s.r.o. za 1,5 mil. Kč;
~ snížení objemu krátkodobých pohledávek vytvořením rozsáhlých opravných položek.

Dosažená struktura majetku odpovídá historii, činnóstem a potřebám ČTK. Tvorbou
100% opravných položek na pohledávky splatné do r. 1996 byl ukončen proces odstraňování
zátěže minulosti. V dalším období by měl ještě mírně poklesnout podíl strojů a přístrojů a mírně
se zvýšit podíl budova staveb. Možné jsou i přesuny mezi finančním majetkem a finančními
investicemi.

Tabulka 1 - Výběr z rozvahy
1993 1994 1995 1996 I podil v % 1997 podíl v %

Aktivacelkem " ,." 1",541688 513386 494461. . 492509 100,00 493884 tOO,O~
Stálá aktiva 406 ~34 387447 377286 382042 77,57 384440 77,84
z toho nehmotný inv.maietek 496 1443 6145 7060 1,43 8296 1,68

:~m~ti\":iiN~$.i;iml:fui!:ii.#.X::ď22:S~9.:S.::/ZH104: :~Q6.mn::<t9.if~6' :::::'::l.'9.$~:4916.~:}:/::~a'~l
z toho Ipozemky 15 139 13 462 13462 13 233 2,69 13222 2,68

budovy, stavby 94431 94481 100720 105947 21,51 106768 21,62
stroje, pří stroj e 103278 100450 87405 69274 14,07 66147 13,39

liinv invest.maietek 20 179 20 20 0,00 20 0,00
nedok. investice 13030 13 132 5154 6452 1,31 5505 1,11

finančn Í investice 180040 164300 164380 180056 36,56 184482 37,35
Oběžná aktiva 125208 115787 111687 99096 20,12 93438 18,92
z toho zásoby 36280 18665 10249 7830 1,59 8947 1,81

krátkodobé pohledávky 67 139 49054 41550 36939 7,50 26398 5,34
finanční majetek 21 789 48068 59888 54327 11,03 58093 11,76

Ostatní aktiva 10046 10152 5488 11371 2,31 16006 3,24
Pasivacelkem -'" ',e.; '~;\ 541688 513~386 494461 492509 100,'00 '49381lA ',10000

Vlastní jmění 461701 461084 461923 462953 94,00 463657 93,88
Cizi zdroje 59582 34565 22519 18263 3,71 18501 3,75
z toho rezervy 90 3606 80 31 0,01 18 0,00

dlouhodobé závazkv 455 481 0,10 684 0,14
krátkodobé závazky 34972 26759 17784 17751 3,60 17799 3,60
bankovní úvěry 24520 420O 4200 O 0,00 ° 0,00

Ostatni pasiva 20405 17737 10019 11293 2,29 11 726 2,37

bj vývofzásob
Objem zásob v roce 1997 po 4 letech poklesu vzrostlo 14,26 % na 8946,6 tis. Kč. Zá-

sobypředstavují 1,81 % majetku a nedosahují kritické hranice 10 mil. Kč. Na nárůstu se podí-
lel materiál a zboží - v obou případech jde o předzásobení fotomateriálem za výhodné ceny.
Zásoby výrobků mírně poklesly. V roce 1998 předpokládáme stabilní stav zásob zhruba na
současné úrovni.

Tabulka 2 - vývoj zásob
"druh ",'f., '.1993 ' '199~!q~ '1995 r- 1996 :1991"\ rozdil9,7' roZdíl v %

materiál 9602,00 7386,60 3 918,00 4297,59 5313,00 1 015,41 23,63
hotovévýrobky 25705,80 11 131,50 5545,20 2910,39 2703,60 -206,79 -7,11
zboží 374,60 5,10 785,40 622,09 930,00 307,91 49,50
nedokončená výroba 597,40 140,60 0,00 . 0,00 0,00 0,00

celkem '" 36279,80 : ~8~(j3,80 19·248,60 ' '].S~O,07'_.jJ:246~ú9 ,.1116;~ ' . ,,14,.,U
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c) Vývojpohledávek

Pohledávky z obchodního styku (zvláště jejich vývoj) jsou v tomto období klíčovou
složkouoběžného majetku.

~ro hodnocení stavu pohledávek jsou z našeho pohledu důležité tyto veličiny:

~ vývojnominálních pohledávek (bez ohledu na tvorbu opravných položek)
-jejich stav poklesl z cca 68 mil. Kč v roce 1992 na 47 097 tis.. Kč v roce 1997 - to svědčí
o zlepšené práci s novými pohledávkami již v době jejich vzniku;

~ vývojpohledávek, na které nebyly vytvořeny opravné položky
-protože v roce 1992 nebyly žádným způsobem (rezervy, opravné položky, odpisy) pokryty
žádnépohledávky, je pokles ještě markantnější - z 68 mil. Kč v roce 1992 na 25 482 tis.Kč
v roce 1997;

~ vývojpohledávek splatných v posledních 12 měsících
-je měsíčně sledován a má mírně klesající tendenci se sezónními výkyvy - k 31.12. byl stav
8 903 tis. Kč; ,

~ stav pohledávek v rozmezí 7 - 18 měsíců po splatnosti - to je číslo, které průběžně signali-
zuje,jaká část nově vzniklých pohledávek nebude pravděpodobně zaplacena a bude tedy
nutno na ni vytvořit opravné položky.
K 31.12.1997 bylo toto číslo 2 257 tis. Kč t.j. cca 0,80 % z ročni fakturace.

V roce 1997 bylo rozhodujícím způsobem zvýšeno pokrytí pohledávek a to tak, že v
rámcizávěrkových operací byly vytvořeny stoprocentní opravné položky na všechny pohle-
dávkyse splatností do 31.12.1996. Kromě toho byly využity všechny zákonné možnosti odpisu
pohledávek.Tyto operace se projevily snížením hospodářského výsledku o 14 515 tis. Kč. Stav
opravnýchpoložek k pohledávkám činí k 31.12.1997 částku 21 609 tis.Kč.

Současný stav "nekrytých" pohledávek je 25 482 tis. Kč. Podařilo se tedy dosáhnout
úrovněpřiměřené vývoji trhu, skladbě produkce a objemu fakturace (přiměřená úroveň se po-
hybujemezi 25 a 30 mil. Kč). Z těchto 25 482 tis. Kč je totiž 17 027 tis. Kč splatných
v roce 1998 a 7 256 tis. Kč splatných v druhém pololetí 1997. U nich je tedy předpoklad, že
budouz velké části zaplaceny.

V zájmu zachování příznivé struktury majetku předpokládáme, že stoprocentní opravné
položkybudou tvořeny každoročně na pohledávky starší než 12 měsíců.

Podrobnější popis struktury pohledávek podle času a vývoje nově vzniklých pohledávek
jeuvedenv grafech v příloze.
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d) Finanční investice (majetkové účasti)

V roce 1997 jsme prodali za nominální hodnotu svůj podíl v akciové společnosti 100+1
vevýši100 tis. Kč. Důvodem byly trvale neuspokojivé ekonomické výsledky.

V průběhu roku ČTK vstoupila do společnosti Newton I.T., s.r.o., kde zakoupila 50%
padliza 1,5 mil.Kč. Tato společnost disponuje unikátním softwarem na převod novin z papíro-
védo elektronické podoby. Hlavním předmětem činnosti je elektronická výstřižková služba z
denníhotisku, monitoringu zpravodajských pořadů rozhlasu a televize a zpravodajství ČTK.

V září 1997 koupila ČTK povodňové dluhopisy v nominální hodnotě 3 mil. Kč - s na-
běhlýmúrokem za 3032 tis.Kč. Jedná se o investici ekonomicky neutrální - garantovaný výnos
setéměřrovná inflaci, ale tato nevýhoda je vyvážena vysokou bezpečností. Smyslem povodňo-
výchdluhopisů koneckonců není ekonomická výhodnost, ale pomoc zatopeným oblastem.

Poprvé od svého vzniku v roce 1991 vyplácela dividendy akciová společnost ČTK
REPRO. Jejich objem byl zatím v porovnání s objemem majetku zanedbatelný, ale vývoj jejího
hospodařenídává naději na zlepšení ve střednědobém horizontu.

Poprvé naopak nevyplácela dividendy akciová společnost Economia. Její hospodaření je
ovšemnadále výborné, nevyplacení dividend bylo způsobeno operacemi se snížením vlastního
jměnív souvislosti se změnou statutu zaměstnaneckých akcií. Je vysoce pravděpodobné, že
dividendybudou vyplaceny v roce 1998.

Nadále pokračuje snaha o držení jednotlivých akcií nejdůležitějších podniků obchodo-
vanýchna BCP pro potřeby ekonomického zpravodajství.

Přínosy z jednotlivých investic ukazuje následující tabulka:

Tabulka 3 - Přínosy finančních investic

nomin.hodnota podíl v % na přínos za rok
účast podílu v tis.Kč zákl.jmění 1997

!CTK Repro, a.s. 179490 62 465
Economia, a.s. 200 11 O
Newton LI. 1500 50 O
UTAX - sdružení O 50 757
povodňové dluhopisy 3032 O 71
jednotlivé podniky 260 27
Celkem 184 482 1320
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3) Personální situace a vývoj mezd

a) vývoj a struktura zaměstnanosti

Vývoj zaměstnanosti v roce 1997 zůstal stejně stabilní jako v roce 1996. Celý rok se
okamžité stavy zaměstnanců v evidenčním počtu pohybovaly v rozmezí 368 - 378. Pohyb v
tomtorozmezí předpokládáme i v dalším období.

Tabulka 4 - Počty zaměstnanců
evinencm % k roku % k preucn,

Datum počet zam. 1992 roku
3l.12.1992 640 100,00
31.12.1993 532 83,13 83,13
31.12.1994 413 64,53 77,63
31.12.1995 375 58,59 90,80
31.12.1996 381 59,53 101,60
31.12.1997 368 57,50 96,59

,

Průměrný přepočtený počet zaměstnancůl dosáhl v roce 1997 počtu 364,13; což je méně o 7
osob proti stavu v roce 1996.

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31.12.1997 byl 38,82 let, t.j. o 1,26 méně než k 30.6.1996.
Věkovástruktura byla rovnoměrná.

Vzdělanostní struktura je výjimečná: 44 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 87 % za-
městnancůmá maturitu.

Poměr redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců se trvale zvyšuje a v roce 1997 přesáhl hod-
notu60 %.:

Tabulka 5 - podíl redaktorů na počtu zaměstnanců

b) vývojproduktivity práce a mezd

Tabulka 6 - Meziroční srovnání mezd" a přidané hodnoty

Ukazatel 1995 1996 1997 % 97/96
Objem vyplacených mezd (v tis. Kč) 63184 70907 77 256 108,95
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 385 371 364 98,11
přidaná hodnota (tis. Kč) 98060 113591 142693 125,62

produktivita z přidané hodnoty (tis. Kč) 254,70 306,18 392,01 128,04
průměrný výdělek (Kč) 13682 15937 17680 110,94

I Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je veličinou tokovou (přepočítává počet zaměstnanců za ur-
čité obdobívčetně zohlednění délky úvazku). Naproti tomu evidenční počet je veličinou stavovou, tzn. že posti-
huje stavzaměstnanců v určitém okamžiku.

2 Z důvodu srovnatelnosti se jedná o hrubé mzdy bez vyplaceného odstupného a bez zahraničních
zpravodajů.Stejně tak průměrný přepočtený počet zaměstnanců je v tomto případě uveden bez zahraničních
zpravodajů.
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Produktivita práce z přidané hodnoty roste již druhý rok rychleji než průměrný výdělek a
dosáhla výše 392,01 tis. Kč. Zatímco v roce 1996 byl poměr těchto ukazatelů 18,3 ku 16 %,
vroce 1997je to 28,04 ku 10,94 %. Tento vývoj je jedním z klíčových předpokladů úspěšného
zvládnutípřechodu k ekonomické soběstačnosti.

Růst průměrného výdělku je o jeden procentní bod nižší než v ČR (11,9). Reálná mzda tak
v ČTKvzrostla o 2,2 %. Je ovšem třeba připomenout, že tempa růstu v předchozím období
byla vyššía růst se tedy odvozuje z vyšší základny.

c) Diferenciace mezd

Diferenciace mezd ukazuje strukturu průměrných výdělků v organizaci. Pro její srovná-
níjsou využity výstupy Informačního systému o průměrných výdělcích MPSV za třetí čtvrtletí
roku 1997. Ze srovnání vyplývá, že ČTK zůstává v oblasti diferenciace výrazně pod úrovní
příbuznýchodvětví a naproti tomu je stejně výrazně převyšuje v průměrném výdělku. 3

Průměrného výdělku dosáhlo 40,8 % zaměstnanců ČTK, když hodnota udávaná za třetí
čtvrtletív ČRje 37,7 %. I tento.údaj vypovídá o nižší míře diferenciace mezd v ČTK.

Tento vývoj je způsoben v prvé řadě tím, že při nižším tempu růstu průměrné mzdy
protipředchozím obdobím se zúžil prostor pro výraznější diferenciaci.

Tabulka 7 - Srovnání míry diferenciace s příbuznými odvětvími
w průměrný diferenciace oodle Kč/hod. decilový kvartilovýprumerny

odvětví hod. výdělek měs. výdělek D1 Q1 medián Q3 D9 poměr poměr
Kč/hod. Kč/měs.

Obchod 51 13 9448 29.71 3467 4278 5538 78.97 266 1 60
Cestovní ruch 5599 10346 2818 3635 4927 6825 8620 306 1 88
Službv 7!'i O? 1~ I'\R~ ~I'\ ~? 4~ 6~ 63 ~7 A4 11'\ 116.37 299 1 69
VVzkuma vvvoi R485 11 984 3338 4R 11 !'i~ 90 7830 9872 ?OO 1 70
Polvorafiea vvdavatelství 6699 12379 3382 4221 5807 785~ 111 06 328 1 86
Kultura 74.93 13846 37.00 51.11 6740 8900 11775 3.18 174

Vývoj ukazatelů zaměstnanosti a mezd je podrobněji znázorněn v grafech v příloze.

3 Decily, kvartily a medián jsou statistické veličiny, které dělí vybraný soubor na 10,4 a 2 stejné díly.
Medián(prostřední hodnota souboru) tedy dělí soubor na dvě stejné poloviny - přesně polovina zaměstnanců
má výdělekvyšší než medián a naopak. Decilový a kvartilový poměr udávají poměr devátého a prvního decilu,
resp.třetího a prvního kvartilu. Používají se pro měření úrovně diferenciace mezd.
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4) Hospodářské výsledky v roce 1997

a) Výkazzisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát v plném znění je uveden v příloze k této zprávě. V porovnání

s rokem 1996 vzrostly výkony o 40 081 tis. Kč (nárůst 19,7 %), z toho tržby o 37 738 tis. Kč
(18,3%). Změna stavu zásob byla menší o 2 379 tis. Kč. Výkonová spotřeba se zvýšila o
11096 tis. Kč (t.j. 12,2 %). Souhrn těchto faktorů vedl k razantnímu nárůstu přidané hodnoty
029 102 tis. Kč (25,62 %).

V roce 1997 se podařilo zpomalit růst osobních nákladů (nárůst o 9 152 tis. Kč zna-
menalzvýšení jejich objemu o 8,21 %).

Odpisy majetku vzrostly o 7 287 tis. Kč - to souvisí jednak s investicemi do infra-
struktury(HW a SW slovní a obrazové databanky) a jednak s vyřazením a tedy doodepsáním
některýchnepoužívaných položek majetku v závěru roku.

Tržby z prodeje investičního majetku představovaly 10 375 tis. Kč. Jedná se hlavně o
prodejnepoužívaného pozemku v Žirovnické ulici za cenu 10 045 tis. Kč, když jeho zůstatko-
vá cena byla 11 tis.Kč, Realizace tohoto prodeje umožnila vytvoření opravných položek na
pohledávkyve výši 13 621 tis. Kč a tím dokončení programu ozdravění majetku.

V části finančních operací poklesly výnosy z finančních investic z důvodu již zmiňované
absencedividend Economia a.s.

5) Hospodaření jednotlivých činností

a) Hospodářský výsledek podle činností
Následující tabulka podává přehled o podílu jednotlivých činností na externích nákla-

dech,výnosech a tvorbě hospodářského výsledku před zdaněním. Sloupec .Jiosp. výsledek"
zachycujevýstupy finančního účetnictví, t.j. bez započtení režií a vnitropodnikových převodů.
Tyjsou naopak zohledněny spolu se změnou stavu zásob ve sloupci "bilance", který slouží pro
potřebyvnitropodnikového řízení a hodnocení středisek. Rozdíl mezi sloupci "hospodářský
výsledek"a "bilance" je způsoben právě tím, že kladná změna stavu zásob se střediskům nepo-
čítá do výnosů (a naopak).

Tabulka 8 - Podíl jednotlivých činností na tvorbě hosp. výsledku

náklady % výnosy % hosp.výsl, bilance
Agentura (bez ZZ) 180373 61,21 218 123 73,41 37751 26172
zahr. zpravodajství 25144 8,53 985 0,33 -24159 -5 168
Pressfoto 9422 3,20 10 706 3,60 1285 563
řízení a správa 12526 4,25 50 0,02 -12476 2956
provoz 23849 8,09 4661 1,57 -19 188 -3 187
společné nákl. a výnosv 43383 14,72 62605 21,07 19222 -18695
CELKEM 294695 100,00 297129 100,00 2434 2641

b) Druhové srovnáni
Tabulka "Náklady a výnosy podle druhů" je uvedena v příloze. Celkové externí nákla-

dybylyproti rozpočtu překročeny o 7,74 % při současném překročení výnosů o 11,98 %.
V meziročním srovnání byly externí náklady překročeny o 12,85 % a externí výnosy o

19,73%. Příčiny obecného překračování jsou dvě:
~ mírainflace byla vyšší, než jaká byla zabudovaná do rozpočtu;
~ vyššíobrat, který se promítl do vyšších výnosů a ovlivnil i čerpání nákladů.

Strana 8



Z nejdůležitějších druhů nákladů se podařilo udržet dva největší druhy - mzdové nákla-
dy(čerpání na 99,76 %) a odpisy (98,67 %) v rámci rozpočtovaných částek. Největší absolutní
překročení zaznamenaly ostatní služby (12,39 % - t.j. 3,9 mil. Kč), polygrafické služby
(18,92 % - 1,4 mil. Kč) a cestovné (25,31 % - 1,3 mil. Kč).

Na straně výnosů byl proti rozpočtu největší nárůst v tržbách za prodej služeb:
111,99% - t.j.24,3 mil. Kč. Tržby z prodeje majetku byly vyšší o 29,69 % - 2,3 mil. Kč. Nao-
pakvýnosy z pronájmů byly proti rozpočtu nižší o 2,4 % - 0,7 mil. Kč.

V meziročním srovnání nejvíce narostly na straně nákladů odpisy, telekomunikační
služby,cestovné a opravy a udržování, na straně výnosů vzrostly tržby z prodeje služeb o
19,66% a výnosy z pronájmů o 9,82 %.

c) Střediskové srovnání
Celkové zlepšení hospodářského výsledku v porovnání s rokem 1996 je 15,3 mil. Kč.

Ze srovnání podílu jednotlivých středisek na tvorbě hospodářského výsledku před zdaněním
vyplývá,že z celkového zlepšení připadá na hlavní činnosti (agenturní + ŘaS + provoz) 9,9
mi1.Kč,Pressfoto ze zlepšilo o 2 mil. Kč a společné činnosti o 3,4 mil. Kč. Zlepšení je tedy
jednoznačnětaženo hlavními činnostmi, což naznačuje příznivý vývoj i v roce 1998.

Tabulka "Srovnání nákladů, výnosů a hosp. výsledku po střediscích s rokem 1996 a
s rozpočtem" v příloze podává o vývoji jednotlivých středisek detailní přehled.

d) Kalkulace nákladů na zpravodajský servis

Tabulka 9 -Čerpání rozhodných složek výrobních nákladů na pořízení zpravodajského servisu:

v tis. Kč rok 1996 rok 1997 % 97/96objem podíl objem podíl
mzdové náklady 60646 52,12 66741 49,70 110,05
náklady na spoje 14158 12,17 16158 12,03 114,13
nákup agentur 11 245 9,66 12704 9,46 112,97
odpisy HIM a DHIM 26065 22,40 32438 24,16 124,45
cestovné 4236 3,64 6235 4,64 147,20

celkem 116349 100 134276 100 115,41
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6) Ukazatelefinanční analýzy
Ukazatele finanční analýzy byly propočteny podle programu Bonita, který je používán k

hodnocenífinanční situace podniku pro vnější okolí.
Vzhledem k tomu, že v našem případě není možné srovnat ukazatele s oborovým prů-

měrem,jsou srovnány v čase za posledních pět let.

V roce 1997 se zastavil trend dalšího zlepšování ukazatelů likvidity. Tento vývoj je
očekávánjiž z toho důvodu, že ukazatele likvidity vykazují nadprůměrné hodnoty a není důvod
je dálezvyšovat.

V souvislosti s tím, že ČTK hospodaří bez úvěrů, jsou trvale příznivé i ukazatele
struktury kapitálu - zadluženost, samofinancování. Protože nepředpokládáme potřebu úvěru
aniv dalším období, měla by se jejich současná úroveň zachovat.

Ukazatele aktivity se z nepříznivých hodnot podařilo zvrátit do hodnot příznivých.
V dalšímobdobí by se měla mírně snížit doba obratu zásob.

Ukazatele rentability jsou závislé na dosaženém hospodářském výsledku a jsou trvale
slabinoufinanční analýzy. Vzhledem k postavení ČTK však nelze předpokládat jejich výrazné
zlepšováníani v budoucnosti. Snahou ČTK by totiž nemělo být dosahovat extrémních zisků,
aleudržovat vyrovnané hospodaření v rozmezí O - lOmil. Kč zisku s možností krátkodobého
výkyvu v případě náběhu nových produktů nebo razantnějších investic. [

~

1993 1994 1995 1996 1997

1,5671 2,3778 3,4899 3,4119 3,1647
1,1130 1,9945 3,1696 3,1423 2,8617
0,2727 0,9871 1,8713 1,8705 1,9676

0,1477 0,1019 0,0649 0,0600 0,0612
-0,0439 2,8009 6,4724 -91,3907 98,3600
1,1362 1,1994 1,2245 1,2131 1,2079
0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0015
0,1085 0,0189 0,0203 0,0000 0,0000
0,8523 0,8981 0,9342 0,9400 0,9388
0,1732 0,1134 0,0695 0,0638 0,0652

67,0237 38,3082 19,7071 13,5618 13,1361
124,0326 100,6788 79,8937 63,9775 38,7580
64,6073 54,9203 34,1957 30,7452 26,1328

1000,7143 1053,6768 950,7663 853,0379 725,1270

-0,0296 0,0094 0,0141 -0,0616 0,0085
-0,0108 0,0086 0,0054 -0,0283 0,0049
-0,0108 0,0033 0,0054 -0,0264 0,0043
-0,0005 0,0133 0,0064 -0,0280 0,0050
-0,0127 0,0036 0,0058 -0,0281 0,0046
-0,0127 0,0096 0,0058 -0,0301 0,0052
-0,0126 0,0036 0,0057 -0,0279 0,0046
0,0700 0,0468 0,0152 0,0051 0,0008

Y!?E&:lt,lBl!i\\:@::\I:!I!::::;:!jj:::Ij!;:::j:::::j:j:::!:jjjt:::!:j:::j:j::j::!:::}I:::::I:::::j:j:j::::::::::::::!::::
B301Current ratio
B302Quick ratio
B303Cash ratio
li~lf~t~ia~AAíllifi:::::i!:!:::':::!!:::;::::::::::::j:Jj:j:f:I:j:j:j:jj:::j:I:':::::jj:j:!j::j:j
B305Celková zadluženost
B306Úrokové krytí
B307Stav překapitalizování
B308Dlouhodobá zadluženost vlastního jmění
B309Úvěrová zatíženost hmotného investičního
B310Koeficient samofinancování
B311Míra zadluženosti vlastního jmění
9.mjoo~j~I:jIjIj11:jI!i:it::::j:j:i::::;:::j:::::tl;:!::j·::j:!j}::}:::':j:!:!jl::::::j:Ili!:jj!
B312Doba obratu zásob
B313Doba inkasa pohledávek
B314Doba splatnosti krátkodobých závazků
B315Doba obratu kapitálu
tlii{~jj~§i~ll!Yjj::!jj:jj!;!jjj::tij!j!:I:Iri:j:::j@:I::::::::jjj:::jj:::IIIItIIIIj
B316Rentabilita tržeb
B317Výnosnost celkového kapitálu
B318Rentabilita celkového kapitálu
B319Úhrnná výnosnost celkového kapitálu
B320 Rentabilita vlastního jmění
B321Výnosnost vlastního jmění
B322 Rentabilita základního jmění
B323 Průměrný úrok
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7) Závěr

Rok 1997 byl vlivem výše popsaných skutečností (objektivních i subjektivních) z eko-
nomickéhohlediska velmi příznivý. Souhrn očištěné a již vyhovující struktury majetku, dobře
založenéinfrastruktury, kvality produktů a obchodní politiky vytváří předpoklady pro ekono-
mickousoběstačnost.
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Přílohy:

1. Dokumenty
=> výrok auditora
=> roční závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha roční závěrky)

2. Grafy
=> struktura aktiv
=> vývoj oběžných aktiv
=> struktura pohledávek podle času
=> vývoj pohledávek splatných v posledních 12 měsících
=> vývoj závazků a finančních prostředků
=> vývoj hospodářského výsledku - porovnání s rozpočtem
=> produktivita práce z přidané hodnoty a průměrná mzda
=> vývoj počtu zaměstnanců, objemu mezd a průměrných výdělků
=> struktura zaměstnanců podle činností
=> struktura zaměstnanců podle věku
=> struktura zaměstnanců podle vzdělání

3. Tabulky
=> srovnání nákladů a výnosů podle druhů
=> srovnání nákladů a výnosů podle středisek
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Praha, spol. s r.o.
auditorské, daňové a poradenské služby
člen PKF worldwide worldwide

Auditorská zpráva
pro zveřejnění

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky České tiskové kanceláře, povolená
zkratkaČTK, se sídlem: Opletalova 5/7, Praha I, IČO: 47 II 50 68 k 31. prosinci 1997. Za
sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán ČTK. Naší úlohou je vyjádřit na
základěauditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře
auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Tyto směrnice
požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem
provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a
významných odhadů učiněných ČTK a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme
přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech podstatných aspektech věrně
zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění České tiskové kanceláře k 31. prosinci 1997
a výsledek hospodaření za rok 1997 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v
Českérepublice.

Ověřili jsme soulad informací o ČTK za uplynulé období, uvedených v této výroční
zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech
významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

V Praze dne 27. března 1998 •
"

j »:

"// -:
(1)0 --"-

HZ Praha, spol. s r.o.
auditor-licence KA ČR č.

Českomoravská 23
18056 Praha 9

Ing.Ivo Rambousek
auditor-dekret KA ČR č. 1262



Schváleno MF éR
Či. 281/71 70111995

ROZVAHA
V plném rozsahu

31.12.
'(v celých tisících KČ)

Rozvaha Úč POD 1 - 01

i.<etnijednotka ooručí

oc.etni záverkusoučasně
sdonJéenim daňového přiznáni
zadafizpiijmů

k Název a sidto účetni jednotky1997

1xpříslušnému finančnímu
úřadu

Čís.ř. IKF Rok Měsíc IČO

01 801095 199 7 1 12 41711 11 ~ P f ~

Česká tisková kancelář
. - - - - - - - - - -
Opletalova 5/7. Praha 1 .....

1,oi<resni statistická správě

(piislusnému útvaru esu
resp.krajské statistické
správě)

Označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé ÚČ.období
Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř.02 + 03 + 28 + 55) 001 734272 240389 493883 492509

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 002 O O O O

B. Stálá aktiva (ř.04 + 12 + 22) 003 603219 218780 384439 382042
B.L Nehmotný investiční majetek (ř.05 až 11) 004 12036 3740 8296 7060

B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 O O O O
2 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné 006 O O O O· činnosti

3. Software 007 10527 3740 6787 5889

4. Ocenitelná práva 008 O O O O

5. Jiný nehmotný investiční majetek 009 O O O O

6. Nedokončené nehmotné investice 010 1 509 O 1 509 1 172
7 Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční 011 O O O O· maietek

B. II. Hmotný investiční majetek (ř.13až21) 012 406701 215039 191 662 194926

B. II. 1. Pozemky 013 13222 O 13222 13233

2. Budovy. haly a stavby 014 144227 37459 106768 105948
3. S~mostatné movité věci a soubory movitých 015 220758 154611 66147 69274vect

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 O O O O

5. Základní stádo a tažná zvířata 017 O O O O

6. Jiný hmotný investiční majetek 018 22989 22969 20 20

7. Nedokončené hmotné investice 019 5471 O 5471 4098
8 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční 020 34 O 34 2354· maietek

9. Opravná položka k nabytému majetku 021 O O O O

B.III. Finanční investice (ř.23 až 27) 022 184482 O 184482 180056

B.III. 1. Podilové cenné papíry a vklady v podnicích 023 179490 O 179490 179490s rozhoduiícím vlivem
2 Podilové cenné papíry a vklady v podnicích 024 1 500 O 1500 O· s codstatnvm vlivem
3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 025 459 O 459 565

4. Půjčky podnikům ve skupině 026 O O O O

5. Jiné finanční investice 027 3032 O 3032 O



Označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období
Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4
C. Oběžnáaktiva (ř.29 + 36 + 42 + 51) 028 115047 21609 93438 99096
C.I. Zásoby (ř.30 až 35) 029 8947 O 8947 7830
C.I. 1. Materiál 030 5313 O 5313 4298

2. Nedokončenávýroba a polotovary 031 O O O O
3. Výrobky 032 2704 O 2704 2910
4. Zviřata 033 O O O O
5. Zboži 034 930 O 930 622
6. Poskytnutézálohy na zásoby 035 O O O O

C.II. Dlouhodobépohledávky (ř.37 až 41 ) 036 O O O O
C.II.1. Pohledávkyz obchodního styku 037 O O O O

2. Pohledávkyke společníkům a sdružení 038 O O O O

3. Pohledávkyv podnicích s rozhodujícím vlivem 039 O O O O

4. Pohledávkyv podnicích s podstatným vlivem 040 O O O O

5. Jinépohledávky 041 O O O O
C.III. Krátkodobépohledávky (7.43 až 50) 042 48007 21609 26398 36938
C.III.1. Pohledávkyz obchodního styku 043 47091 21 609 25482 35875

2. Pohledávkyke společníkům a sdružení 044 O O O O

3. Sociálnízabezpečení 045 O O O O

4. Stát- daňové pohledávky 046 262 O 262 393

5. Odloženádaňová pohledávka 047 O O O O

6. Pohledávkyv podnicích s rozhodujlcím vlivem 048 O O O O

7. Pohledávkyv podnicích s podstatným vlivem 049 O O O O

8. Jinépohledávky 050 655 O 655 671

C.IV. Finančnímajetek (7.52 až 54) 051 58093 O 58093 54327

C.IV.1.Peníze 052 560 O 560 472

2. Účty v bankách 053 57534 O 57534 53855

3. Krátkodobýfinanční majetek 054 O O O O

O. Ostatníaktiva - přechodné účty aktiv
(ř.56 až 60) 055 16006 O 16006 11 371

0.1 Časovérozlišení (ř.57 až 59) 056 12390 O 12390 2799

0.1 1. Nákladypříštích období 057 2190 O 2190 2769

2. Příjmypříštích období 058 10182 O 10182 O

3. Kursovérozdíly aktivní 059 18 O 18 31

0.11. Dohadnéúčty aktivni 060 3616 O 3616 8572

Kontrolníčíslo (7.01 až 60) 999 2933473 961 554 1 971 919 1 961465



Označ. PASIVA řád. Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období
a b c 1 2

PASIVA CELKEM (ř.62 + 79 + 105) 061 493883 492509
A. Vlastní jmění (ř.63 + 66 + 71 + 75 + 78) 062 463656 462954
A. I. Základní jmění (ř.64 + 65) 063 465402 465402
A. I. 1. Základní jmění 064 465402 465402

2. Vlastní akcie 065 O O
A. II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70) 066 15753 15753
AJI. 1. Emisní ážio 067 O O

2. Ostatní kapitálové fondy 068 15753 15753
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069 O O.
4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070 O O

A. III. Fondy ze zisku (ř.72 + 73 + 74) 071 1 221 2642
A III. 1. Zákonný rezervní fond 072 O O

2. Nedělitelný fond 073 O O
3. Statutární a ostatní fondy 074 1 221 2642

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř.76 + 77) 075 -20844 -7854
A. IV. 1. Nerozdělitelný zisk minulých let 076 O O

2. Neuhrazená ztráta minulých let 077 -20844 -7854
A. V.

Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ 1-)
078 2124 -12989[ř.01 - (+ 63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))

B. Cizí zdroje (r.80 + 84 + 91 + 101) 079 18501 18262
B. I. Rezervy (ř.81 + 82 + 83) 080 18 31
B.,I. 1. Rezervy zákonné 081 O O

2. Rezerva na kursové ztráty 082 18 31
3. Ostatní rezervy 083 O O

B. II. Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90) 084 684 481
B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085 O O

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086 O O

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087 684 481
4. Emitované dluhopisy 088 O O

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089 O O

6. Jiné dlouhodobé závazky 090 O O



Označ. PASIVA řád. Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období
a b c 1 2

B. III. Krátkodobé závazky (ř.92 až 100) 091 17799 17 751
B. III. 1. Závazky z obchodního styku 092 8521 9871

2. Závazky ke společníkúm sdružení 093 O O
3. Závazky k zaměstnancům 094 2665 2888
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 095 4205 3371
5. Stát - daňové závazky a dotace 096 2340 1 592
6. Odložený daňový závazek 097 O O
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlívem 098 O O
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099 O O
9. Jíné závazky , 100 68 29

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.l02 až 104) 101 O O
B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 O O

2. Běžné bankovní úvěry 103 O O
4. Krátkodobé finanční výpomoci 104 O O

c. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív (ř.106 + 110) 105 11 726 11 293
C.1. Časové rozlišení (ř.l07 až 109) 106 10223 9605
C.1. 1. Výdaje příštích období 107 1647 1443

2. Výnosy příštích období 108 8397 8146
3. Kursové rozdíly pasívní 109 179 15

C.II. Oohadné účty pasívní 110 1 502 1 688
Kontrolní číslo (ř.61 až 110) 999 1 971 904 1 981 338

22098491

Osoba odpovědná za účetní

'věrkAno 7;/)
I'~=~ašátová

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpís)

Odeslánodne:

linka:19.3.1998
JUDr. Milan Stibral



Schvaleno MF éR

Cf 281171 701/1995

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v plném rozsahu

k .3.1~!~ 1997
(v celých tisících Kč) ČTK.... _--- -_ .

..... 9p!eMLoy_a_ ~/? . _.

.. _ . 111.4_4.-.J:'r~tJ.éll. _.

Výsledovka Úč POD 2 - 01

Název a sidlo ůčetni jednotky

UCeinijednotka doruéi

tičetni závěrku současné

5dONcenim danovebo přiznáni

zadaňzpňjmu Čís.ř. IKF Rok Měsíc IČO

01 803095 1997 1 1 2 41711 11~ ~ 16~11 přislušněmu řinančnlmu

uiadu

1. okresni statJsbcke správě

(pň~u;nemu Utvaru CSU,
'''fI.klalské stanstické
sprave)

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období
řádku sledovaném minulém

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží 01 4863 4736
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 3758 3748

+ Obchodní marže (ř.Ol-02) 03 1 105 988
)1. Výkony (ř.05+06+07) 04 243531 203450
II." Tržby za prodej vlastních výrobkú a služeb 05 243738 206000

2, Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 ·207 -2586
3, Aktivace 07 O 37

8 Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 101 944 90848

8 " Spotřeba materiálu a energie 09 16920 15763
8, 2. Služby 10 85024 75085

+ Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 142693 113591
C. Osobnínákladv (ř.13 až 16) 12 120500 111 348
c " Mzdové náklady 13 88650 81 531

c 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 612 672
c 3, Náklady na sociální zabezpečení 15 29739 27614
c 4. Socíální náklady 16 1 500 1 532
D, Daně a poplatky 17 1 285 1 325
E. Odpísy nehmotného a hmotného investičního majetku 18 41 030 33743

III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 19 10375 4548
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 20 439 4514

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21 O O

G. Tvorba rezerv a časového rozlišeni provozních nákladů 22 O O

V, Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 1 429 20
H, Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 13621 7180

VI. Ostatní provozní výnosy 25 28718 25687
L Ostatní provozní náklady 26 1 423 1 350

VII. Převod provozních výnosů 27 O O

J Převod provozních nákladů 28 O O
• Provozni hospodářský výsledek 29 4916 -15614

[ř.11-12-17 -18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]



Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období
řádku

sledovaném minulém
a b c 1 2

VIII Tržby z prodeje cenných papírú a vkladů 30 120 O
K. Prodané cenné papíry a vklady 31 124 O

IX. Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) 32 1 320 3454
IX. 1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicich ve skupině 33 O O

2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 34 O O

3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 1 320 3454
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 O O

XI Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 31 80
L. Tvorba rezerv na fínanční náklady 38 18 31

XII Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39 O O

M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40 O O

XII:' Výnosové úroky 41 2560 2777
N. Nákladové úroky 42 25 151

XIV. Ostatní finanční výnosy 43 1 146 209
o. Ostatní finanční náklady 44 3567 2938

XV. Převod finančních výnosů 45 O O

P Převod fínančních nákladů 46 O O
• Hospodářský výsledek z finančních operací 47 1 443 3401

[ř.30-31 +32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]

R. Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.49+50) 48 1 841 -962

R. 1. - splatná 49 1 841 -962
2. - odložená 50 O O

51 O O
•• Hospodářský výsledek za běžnou čínnost (ř.29+47-48) 52 4518 -11 251

XVI Mimořadné výnosy 53 3035 3196
S Mimořádné náklady 54 6960 4934
T. Daň z příjmu z mimořádné čínnosti (ř.56+57) 55 -1 531 O

T. 1. - splatná 56 -1 531 O

2. - odložená 57 O O
• Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58 -2394 -1 738

u. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 59 O O
••• Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) 60 2124 -12989

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54) 61 2434 -13951

Kontrolní číslo (ř.Ol až 61) 99 1 216577 979882

deslánodne: Podpis statutárního orgánu

nebo fyzické osoby, která /J·'~"Lllk
JuDr.Milan Stibral

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)

19.3.1998

~!;/
Mašátová Milena



ČESKÁ TlSKOV Á KANCELÁŘ
PŘÍLOHA ÚČETNí ZÁVĚRKY 1997

I - Obecné údaje (Čl.II příloha 3 OpatřeníMF čj. 281/80 380/1996 ze dne 2.prosince
1996. kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele)

(I) Česká tisková kancelář, Opletalova 517, Praha 1 je podle zákona č.517/1992 Sb.
veřejnoprávní institucí. Rozhodující činnosti jsou šíření slovního a obrazového
zpravodajství.

Organizační struktura podniku:
Generální ředitel - úsek slovního zpravodajství, úsek obrazového zpravodajství,
telekomunikační úsek, obchodní úsek, ekonomický úsek a Pressfoto.

Statutární orgán - generální ředitel: JUDr Milan Stibral
zástupce - ekonomický ředitel: Ing. Radim Novák

(2) ČTK má 61% podíl na základním jmění a.s. REPRO, Žirovnická 3124, Praha 10,
který představuje 179490 400,-Kč a 50% podíl společnosti NEWTON I.T. s.r.o.
Praha 1, Politických vězňů 10, v hodnotě 1 500000,-Kč.

(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období byl 374, z toho řídících
pracovníků 12.

_ os.náklady celkem z toho říd.pracovníci
mzdové náklady_-u'_č._e_t_5_2_1-t 88_6_49_6_09---','+- 5 282 740,-
nákl.n~ soc.zab~~~~et5~i 29 739 074, 1 834 556,-

II - Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování (č1.lII).

(1) Způsob ocenění (čl.lII,2.1)
Nakupované zásoby jsou v účetníctví oceněny pořizovací cenou.

(2) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů (čl.III,2.3)
Do pořizovací ceny nakupovaných zásob jsou zahrnuty náklady na dopravu a clo.

(3) Změny způsobu oceňování (č1.III,2.4.)
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a účtování, uspořádání položek účetní
závěrky a obsahové vymezení těchto položek nebyly oproti předcházejícímu období
použity.



___Q~isov!.!.kupin~_
1-----_._-----_._------
2

... ---- ------._--_._- ._-------
3

-," . _. -- ._---- - ---------_._----_.-
4

- •• +_ •• o_o ••• •• •

5

O/o doba odpisování
25,00 4

-
12,50 8---
6,70 15- --
3,40 30- _. ._---------
2,25 45.. ----- .._._------------

(4) Opravné položky (čI.IIl,2.5.)
Opravné položky k majetku nebyly vytvořeny.

(5) Způsob sestavení odpisových plánů (čl.lIl,2.6)
Odpisový plán vychází ze stavu na konci roku pncemž vyse odpisů zůstává
zachována. Pro nově pořízený majetek byla stanovena tato metoda účetních odpisů:

(6) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu (čI.III,2.7.)
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá kurs devizového trhu
vyhlašovaného Českou národní bankou.

III-Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát (čl.lY)

(1) Hmotný a nehmotný majetek (ČI.lV, 3.1.)
(a) rozpis samostatných movitých věcí v tis. Kč

e~~Eg_~ické!!._hnací~~<!jea zaříze

pra~gyní st~QL~~zaříz~!?i. _
PJ:~~~.!:gj~_..._... . .._._ .. _.
d9P~a"-'~Lpr~~t~~c!~>-'-__._ __
inventář

účet 022 účet 082
ní 16392 9404--

682 577
186426 134414

5044 3693-------_. --_._--- _ •._------_.
12215 6523---_._--_. ..

(b) nehmotný investiční majetek v tis.Kč

software
účet 013.---------.------------f----"---.

10 527
účet 073 I

3 740

(c) finanční pronájem tří osobních vozů značky ŠKODA Felicia



(d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky investičního majetku

31.12.96 31.12.97

~~~:.s.!av___ Ipřírůstek vyf~rodej __zůst.hodnota-.- -, .. ---- ___ o ______ •. _____ • ------._-----
e!l~rg..~__h~~~~!strol~ ~_~ař ~___ 17 151 092 531 539 I 291 084 16391 547-- ------ .c-----------
PE~coyní_~~oje a zaříze~ 735895 48780 102783 681 892._--- .-
přís.!!:.~.L~_____________ 163516510 26929944 4020852 186425602
d..~eEavnLeEostředky ________. _ 3893448 1235251 84645 5044054
inventář 12624865 574746 984248 12215363--- _._--_._---_ .._-_ .._--- -
b~.<~~~)'_____..__________ 141 540 101 2686899 O 144227000
software 9 109661 5044842 3627058 10 527 445

- ---.•..,'._--- ---------------------

DI-HM 20772 550 2980240 783 533 22969257
._------ __ o • ____________ ._._. ________ ._. f-------- ----
CELKEM 369344 122 40032241 10894203 398482 160

__ o -

(c) drobný hmotný investiční majetek v tis.Kč

(h) ČTK vlastní akcie těchto podniků

ECONOMIA
REPRO a.s.
NEWTON s.r.o.
jednotlivé akcie

200000,-
179 490400,-

1 500000,-
259277,-

Jednotlivé akcie jsou akcie zakoupené pro účely redakce informačních služeb.

(2) Pohledávky (3.2.)
Pohledávky IgO dnů po splatnosti jsou 25 529 tis. Kč.

(3) Závazky (3.4.)
Závazky po splatnosti k 31.12.1997 jsou 527 tis. Kč.

(4) Zákonné a ostatní rezervy (3.5) v tis.Kč



______________________ +---"P::..::'o:...:.č=.z:..=ů=..:st:..:.....-+---:t:....:..v-=-or::..::b:...:.a~1--3erp~níkon.zůst~

--------------------------1-----+------- ---------------- ------ - -
účet 454 - rezerva na kurs.ztráty 31 18 31 18
-- ------- ~ ~-.l-------'----------------- _

(5) Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku (3.6.) v tis. Kč

v tis. Kč náklady výnosy-._-
156 80?~-~!sekslovního zpravodajství 1017lťj

úsek obraz. zpravodajství 36915 38 191
telekomunikační odbor 35713 23072------- -
Pressfoto 9422 10706 ~-

HV--------_._.- ..

55093_._---- -------
1 27---------

-1264--_."---------------
I 28

Přílohu sestavila: M.Kubová

Přílohu schválil: Ing. Radim Novák, ekonomický ředitel ČTK

\.



Struktura aktiv k 31.12.1997

budovy a pozemky
24,30%



vývoj oběžných aktiv od r. 1992 (v tis. Kč)
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Struktura pohledávek z obch. styku podle času k 31.12.1997
(v tis. Kč)
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vývoj závazků a finančních prostředků od r. 1992
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Porovnání vývoje hospodářského výsledku ČTK (před zdaněním) v r. 1997 s rozpočtem

15000,00-------------------------------~---

~kutečnost načitaně
10000,00-t----------------------~------_\_---

5000,00-f---------

DfI

-5000.00+------~~---------------------~._flJ

Rozpočet načítaně
-10000.00+--------------------------------1

-I5000.00



Produktivita z přidané hodnoty a roční průměrná mzda
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vývoj počtu zaměstnanců, objemu mezd a průměrných výdělků
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Struktura zaměstnanců podle činností k 1.1.1998
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I Celkem 373 zaměstnanců v evidenčním stavu
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Věková struktura zaměstnanců ČTK k 31.12.1997

Illjl



Vzdělanostní struktura zaměstnanců ČTK k 31.12.1997

základní
1% vyučen

10%

VŠ
44%

vyučen s maturitou
3%

ÚSV
12%



Srovnání nákladů a výnosů podle druhů s rokem 1996 a s rozpočtem

název účtu I skut.97 i skut.96 index rozD.97 i index : účet č. ; název účtu : skut.97 skut.96 index rozp.97 ! index

501 spotřeba materiálu 10702,2 i 9773.0 1.095 I 9623.4 i I, I 121 60 'Tržbv celkem 248601.-:1 210736.1 . J.J 797 2.24042,5 ; 1.1096

502 spotřeba enerzie I 3843,8, 3818.7 1.0066 3367.6: 1.1414 601 'uiba;;a vlastni ,í:robi:\' 16839.3 16383,4 ' 1.0278 . 16150.0 ' 1.0427

503 spotřeba ost.neskl.dod. 1 2373,8 217J.3 1.0932. 2 532.0 I 0.9375 602 ;triba ••prodeje služeb 216898,7 189616,5 1,1966 i 202607.1 ! 1.1199

S04 prodané zboží 1 3758,4 ' 3748.2- 1.0027 i 3680.0 I 1,0213 604 'triby;;a tboii 4863.5 ! 4736,2 1,02691 5185,4 ; 0.9202
511 opravy a udržování 4967,61 4207,7 1.1806, 5 388,5! 0,9219 61 Změny stavu - celkem -206.8' -2 586,5 0,0799 ! -I 000,0 0,2068
512 cestovně ! 6499,7 ! 4843.1 1.3421 ' 5 187,1 ' 1,2531 611 Izměna SUlvunedok. lýroby i 0,0 0,0, , ,
518 služby 73018,7. 65 777.4 l.IIOI' 67430,1, 1,0829 613 Izměna SUll"Uvyrobků -206,8 ! -2586,5 0,0799 ! i

relelwm.slrd~· 16158,4 : 14158.1 1,1413 15966.9 : 1,0120 ITržby z prodeje majetku 10375,2 ! 4547,61 2,2815 : 8000,0! 1.2969
po1ygrofs/~' 8597,6 i 8525.1 1,0085' 7229,6 I 1,1892 641 ,triby z prodeje NIM,HIM 10369,4 : 4535,2 , 2,2864 ! I
nákup agentur 12703,9 ' II 526,6: 1,10211 12596,0 i 1,0086 642 i tržby z prodeje materiálu 1 5,81 12,3 i 0,4689 !
ostatni slrdb}' 35558,8 ' 31567,6; 1,1264 31637,6 : 1,1239 648,01 výnosy z pronájmů 27986,8 i 25485,2\ 1,0982 28670,0, 0,9762

521 mzdové náklady 88649,6 i 81530.7! 1,08731 88865.0, 0,9976 662 úrokY 2559,8 i 2776,71 0,9219 1600,0 1.5999
524 zákonné SOC.pojištění 29739,1 27613,61 1,07701 30429.0 ! 0,9773 665 výnosy l finančních investic I 1320,1 ! 3453.81 0,3822 3390,01 0.3894,
527 zákonné SOC.náklady 1474,81 1300.1 ' 1,1344 i 1680,01 0,8779 688 ostatní rnimoř. výnos)' i 3034,91 3 195,6! 0,94971 0,0
542 1prodaný materiál 1,3! 6.8! 0.1845' 0,01 idosud neuvedené: , 3457,5; 548,5 : 6,30311 635,3 ! 5.4423
S44 smluvní pokuty a úroky 2,2! 92,31 0,0233 0,01 663 !kursové zisky ! 1046,4 i 207,2 I 5,0495 i :
546 odpis nedobytných pohled. 1201,0 1 168.9: 1,02751 3060,0 0.3925 668 ostami finančni I')'IIOS)' i 100,0 i 2.2 ' 45,4811 i
551 odoisv 41 030,4 33742.9 i 1,2160 ' 41 583,5 0,9867 674 zúčtování rezerv ! 30,7 i 80,1 I 0,3829
562 úroky 24,91 151,0! 0,1650 18,0 1,3834 624 aktivace HIM . i i 37,01 0,0000 1
568 ostatní fmanční náklady 2552,4 2399.01 1,0639 1 707.8 1,4946 644 smluvní pokuty a penále 1 20,21 0,01 ,
582 manka a škody 441,1 400,21 1,1023 0.01 646 1')'110.1)' 4 odeps. pohledávek ! 445,61 12,51 35,5198
588 ostatní mimořádné náklady 6519,0 4 533,51 1,4380 932,6 6,9901 648,02 .. ostami provozni v)"'O.l)' 1 187,41 176,7 I 1,0605

dosud neuyedeDé: 17895;2 13 868.2 i 1,2904 8051,71 2,2225 645 Iost. pokutv a oenála I 78,251 12,31 6,35131
5/3 náJ:Jady 1Ul rt!Prezmtaci 537,9 ' 256,4 ! 2,0974 654 zúčtování rezerv ! ! 0,0 i ,, \

: , 6611trŽb}, z prod.cen.pap. ! 120,01 0,0 i
528 OSi.soc, nákIody 24,91 232,4 : 0,10701 , 658Izúčt.opram.poloiek 1 1075,71 20,41 52,6196\ ,
531 silniční daň 92,71 95,0 : 0,9753

,
659 zúčtování oprav. položek i 353,3 ; 0,0 i i 1, ,

532 daň z nemQI'ŮOSrí 173,8 189,0 : 0,91961 : !Externí V)'llOSV celkem 297 129,0 i 248157,1 i 1,19731 265337,8 1,1198
538 Ost, daM a pop/(ztky 1018,9 , 1040,9 0,9789 ! 699 vnitropodnikově výnosy 2441,11

54/ Zůsr.ceNJ prtJtŮUliho HlM,NlM 437,6 i 4507,4 . 0,0971 i i iPřímé V)'llOSV celkem 297 129,01 2505982' 1 1857. 265337,81 1,1198

54$ ostami polau}' a penále 79,51 2,3 i 34,7582 I I , I

543 dar>, 50.0 ! 30.0 ; 1,6667 I I !

548 osta1llÍ provOZIli Mk/od)' 90,5 i 56,3 ; 1,6079 i \ ,
!

1,
563 kursovi vnm' 1014,3 ' 538.6 ; 1,8833 ! ,

i ! I I,
I i

523 odmhr)' čl.stat. orgánu 612,01 671.5 ' 0,91141 : 1

558 tvorba <.ák,opr.poloiek: 6665,9 1482,9 4.4953 ! , !

559 tvorba opr.polotek 6954,8 ; 5696,7 . 1.22081 , ! ;

561 prodané cenné papiry 124,2 : 0,0 i I , ;,
591 daň ••příjmu Z blU. 0.0 I 1 :,
595 dod. odvodv dlzně : příjmů -961.8 0.00001 I i

tvorba rezerv 0.5992 ! : , ,
574 , 18,4· 30.7 . i ;

Externí nákladv celkem 294695,1 ; 261 146.5' 1,1285 ! 273536,3, 1,0774 , ;, i
,

I1
599' vnitropodnikové náklad v 2 441. I .Hospodářský výsledek ! 2433,9' -12 989,4, -0,1874, -8198,5 ! 1,5844

; I ,, , ,
Přímé náklady celkem 294695,1 ' 263587,6 1,1180 ' 273536,3 . 1,0774



Srovnání nákladů a výnosů podle středisek s rokem 1996 a s rozpočtem

náklady výnosy účetní HV
skut.97 skut.96 index rozp.97 index skut.97 skut.96 index rozP.97 index skut.97 skut.96 index rozp.97 index

GŘ 2814.5 2423,1 1.1615 2578.7 1.0914 38,9 126,2 0.3082 0.0 -2775,6 -2296.9 1,2084 -2 578.7 1.0764
EÚ - ŘAs 9711,0 9175,0 1,0584 9395,3 1,0336 10.8 42,0 0.2571 0,0 -9700.2 -9 133.0 1.06')1 -9395,3 1.0325
Provoz 23848,5 24643,7 0.9677 23032.0 1.0355 4660,6 5970,9 0,7806 5950.0 0.7833 -19187,9 -18672,8 1,0276 -17 082,0 1,1233
EÚ celkem 33559,5 33 818,7 0,9923 32427,3 1.0349 4 671,4 6012.9 0.7769 5950,0 0,7851 -28888,1 -27805,8 1,0389 -26477 ,3 1.0911
ŘAs celkem 12525,5 11598,1 1,0800 11 974,0 1.0461 49,7 168,2 0.2955 0.0 -12475,8 -11429,9 1.0915 -11 974,0 1,0419
USZ-ČR 101 716,0 89763,5 1,1332 99 963,9 1.0175 156809,2 131 141.7 1,1957 142500.3 1.1004 55093,2 41 378,2 1,3315 42536,4 1,2952
USZ-zahr. 25 143,8 22579,8 1.1136 21 810,4 1.1528 984,7 987,7 0,9970 444.3 2.2163 -24159,1 -21 592,1 1,1189 -21 366,1 1.1307
UOZ 36915,2 28465,7 1,2968 35642.9 1.0357 38 191.4 33276,1 1.1477 35276.0 1,0826 1 276,2 4810.4 0,2653 -366,9 -3,4783
TO 35 712,7 36 131,7 0,9884 38209,7 0.9347 23072,5 18527.3 1,2453 18571,0 1,2424 -12640,2 -17604,4 0,7180 -19638.7 0,6436
OU 6028,8 4985,1 1,2094 6449.3 0.9348 50,2 138,9 0.3614 0,0 -5978.6 -4846,2 1.')337 -6449,3 0,9270
iARentura 205516,5 181925,8 1.1297 202076.2 1.0170 219 108,0 184 071.7 1.1903 196791,6 1.1134 13 591.5 2 145,7 6,3343 -5 284,6 -2.5719
lA2ent. +RAS +Provoz 241890,5 218 167,6 1,1087 237082,2 1,0203 223818,3 190 210,8 1,1767 202741,6 1,1040 -18072,2 -27957,0 0,6464 -34340,6 0,5263
Pressfoto 9421.8 9034,3 1,0429 8614,0 1.0938 10 706,3 8239,1 1,2995 8700,0 1.2306 1284,5 -795,2 -1.6153 86,0 14,9360
zrušená střediska 989,8 841.5 1,1762 480.0 2.0621 0,0 627,9 00סס,0 0.0 '-989.8 -213,6 4,6339 -480,0 2,0621
účasti 184,1 39,9 4.6140 0,0 1 393.4 3453,0 0,4035 3390.0 0.4110 1209.3 3413,1 0,3543 3390,0 0,3567
nerozúčtovatclné N a V 34 376,1 29038,9 1,1838 18597,0 1.8485 58989,6 46951,3 1,2564 47 104.8 1.2523 24613,5 17 912.4 1.3741 28507.8 0,8634
Rada CTK 752,3 820,5 0,9169 907.0 0.8294 0.0 0.0 0.0 -752.3 -820,5 0.9169 -907,0 0,8294
rekonstrukce 1 245,5 1075,9 1.1576 1810.0 0.6881 0,0 0,0 0.0 -1245.5 -1075.9 1.1576 -1810.0 0,6881
sociální program 1 801,5 1 731,5 1.0404 1989.0 0.9057 179,8 187,4 0.9594 191.0 0.9414 -I 621.7 -I 544.1 1,0503 -1798.0 0.9019
red.inform.služeb 4033,7 2403,9 1.6780 4057.1 0.9942 2041.7 906,5 2,2523 3210.4 0.6360 -I 992.0 -I 497.4 1,3303 -846,7 2.3527
lgraňckš redakce 433,7 00סס,0 22.1 00סס.0 0,0 -411.6 00סס,0 0,0
banka celkem 43383,0 36385,8 1.1923 27 840.1 1.5583 61 604.5 52 148,2 1,2005 53896.2 1.1616 19221.5 15 762,4 1.2.195 26056.1 0,7377

'ČTK 294695,2 263587,6 1,1180 273536,3 1.0774 297 129,0 250598,2 1,1857 265337,8 1,1198 2433,8 -12 989,8 -0,1874 -8198,5 "0.2969


