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I. ~ráva o činnosti České tiskové kanceláře

Oddíl 1

TISKOVÁ AGENTURA

Úsek slovního zpravodajství

Úsek slovního zpravodajství (dále ÚSZ) sdružuje redakce domácí, zahraniční, ekonomickou,
sportovní, exportní a dokumentační. Dále meziredakční pracoviště: infografiku a nově audio a mix.

1. S potřebami klientů a se vznikem krajů se ÚSZ soustředil zejména na další rozšíření a zkvalitňování
regionálního zpravodajství. Přizpůsobil tomu i formu zpravodajských deníků a plánů, které jsou regio-
nálně strukturovány v souladu s novým územně-správním uspořádáním. Započal rovněž práce na
krajských databázích, jež by měly informačně saturovat klientelu, která má zájem o informace regio-
nálně uspořádané.
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2. Relativně velký krok učinila redakční sféra k multimedializaci zpravodajství, které se v dohledné
době jistě stane nejrozšířenější informační technologií, a to zejména v souvislosti s rozvojem interne-
tu. V roce 2001 se audiozpravodajství stalo běžnou součástí práce agenturních reportérů a redaktorů.
Z víceméně zkušebního provozu v roce 2000 se loni stal audioservis součástí běžné obchodní nabíd-
ky CTK. Na konci roku ho odebíralo zhruba 85 procent soukromých rádií v CR. Jim Ioni ÚSZ zaslal
přes 6000 zvuků, většinou výroků známých osobností.
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3. Zpravodajství v angličtině, a to všeobecné a ekonomické, prodává ČTK nejen světovým agenturám
a renomovaným médiím, ale prostřednictvím velkých mezinárodních databázových sítí různým klien-
tům po celém světě. Jelikož příjmy z této činnosti stoupají, posílila agentura exportní redakci a rozší-
řila její provoz v nočních hodinách a o víkendových dnech.

4. Inspirována zahraničními agenturami a na základě zjištěného zájmu vlastních klientů začala ČTK
vydávat na sklon ku loňského roku servis zajímavostí MIX. Lehké zábavné čtení je určeno pro přílohy
deníků typu Styl, Víkend nebo Poslední strana. Totéž chtěj! rádia a internetoví vydavatelé. Počet
zpráv servisu MIX se na všech agenturních zprávách podílí zhruba 3 %.

5. Nelze se nezmínit o největší zpravodajské události za poslední léta. Jde o teroristický útok na USA
11. září. Agentura vydala téměř 5000 zpráv, které měly přímou souvislost s útokem a akcemi navazu-
jícími, a mnoho dalších, které měly souvislost nepřímou.

6. Tabulka počtu zpráv ČTK ve vývoji
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Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře

Úsek obrazového zpravodajství

Zpravodajství

Základní obrazový servis ČTK ilustroval veškeré významné domácí i zahraniční události jak
z oblasti politiky, tak i ekonomiky, kultury a sportu. Vhodným doplňkem zpravodajství se stal i magazí-
nový servis nabízející své služby prostřednictvím internetu.

Zrychlení a zefektivnění tvorby zpravodajství umožnila instalace nového redakčního systému
vyvinutého naším Telekomunikačním odborem.

Prokázala se prospěšnost zaměření na vytváření elektronického archivu, v roce 2001 do něj
přibylo na 85 000 fotografií. Tržby z prodeje archivních fotografií tak stouply oproti roku 2000 o více
než 4 miliony Kč.

Také nárůst tzv. agenturního zastupování cizích autorů v naší obrazové databázi velmi zkvalit-
ňuje úroveň a rozšiřuje tematické okruhy archivu. Fotobanka ČTK je v současnosti nejobsáhlejší elek-
tronickou databází svého druhu v celé České republice.

Komerční činnost

Nejvýznamnějším počinem v oblasti komerční činnosti redakce byl nákup elektronického mi-
nilabu pro laboratorní zpracování digitálních fotografií v hodnotě přesahující 5 milionů Kč. Tržby jen
v tomto oddělení laboratoří stouply oproti roku 2000 o necelý milion Kč, přitom do plného provozu se
nový minilab začlenil až v polovině roku. Vzhledem k rychlosti přechodu z klasické na digitální fotogra-
fii byl tento krok nezbytností. Na poli komerční činnosti byla v roce 2001 ukončena činnost laboratoře
zpracovávající diapozitiv na pozitiv pro její neperspektivnost.

Tržby za prodej zboží ve řotoprodejně stouply oproti roku 2000 o zhruba 1 milion Kč.

Telekomunikační odbor

Kromě zajišťování běžného provozu bylo hlavním úkolem, který TO v roce 2001 řešil, nahra-
zení stávajícího satelitního distribučního systému založeného na technologii SCPC novým systé-
mem pracujícím s plně digitální technologií OVB a poskytujícím vyšší kapacitu a pružnější konfiguraci.
V návaznosti na výběr hardwarového řešení byl dokončen vývoj programového vybavení klientských
stanic a byly modifikovány vysílací části redakčních systémů. Po vyhodnocení interního výběrového
řízení a po provedení příslušných funkčních testů byl nový systém uveden do provozu v polovině roku
2001 a během listopadu byli všichni stávající klienti převedeni na novou platformu, která poskytuje
dostatek prostoru pro další vývoj v nejbližších i několika letech. Současně s uvedením nového satelit-
ního systému do provozu byla zvýšena kvalita přenášených fotografií na stejnou úroveň, v jaké jsou
fotografie zpracovávány a ukládány interně. Průběžně je zajišťována kalibrace zařízení pro zpracování
fotografií a u všech fotografií jsou nyní uchovávány také informace o barevném nastavení.

Již začátkem roku 2001 byl uveden do provozu nový fotoarchiv, který po převedení stávající-
ho obsahu plně nahradil starší systém Oigital Collection. Fotoarchiv pracuje na serverech Compaq
Alpha s operačním systémem Tru64 Unix, softwarové vybavení bylo vyvinuto vlastními silami. Během
roku byl do tohoto prostředí integrován rovněž nově vyvinutý redakční systém fota a grafiky. Nové
komplexní řešení umožňuje plně přizpůsobit obsah i formát zpracovávaných dokumentů současným i
budoucím potřebám.

Rozšiřován byl také systém pro zpracování a distribuci zvukového servisu, zejména
s ohledem na nárůst objemu produkce.

Po celý rok rovněž probíhal další vývoj Infobanky ČTK, zejména z hledíska ínterních potřeb
redakcí a v oblasti správy systému. Infobanka byla doplněna o možnost automatíckého zasílání no-
vých zpráv uživatelům elektroníckou poštou, sledování nových a aktualizovaných dokumentů a o další
funkce. V rámci Infobanky byly zavedeny nové služby poskytující uživatelům přístup ke specializova-
nému fotoservisu.
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V oblasti infrastruktury byla opětovně posilována kapacita internetového připojení agentury.
Řešení zahrnuje rovněž rezervování kapacity pro přístup klientů ke službám Infobanky.

Značný důraz byl při všech vývojových pracích zaměřen na posilování bezpečnosti a spo-
lehlivosti systémů, zajištění náhradních řešení a záložních distribučních cest. Průběžně posilována
byla antivirová ochrana a ochrana proti průnikům. V závěru roku bylo vybudováno záložní pracoviště a
technické centrum agentury vybavené základními systémy pro zajištění práce agentury v nouzových
podmínkách.

Obchodní úsek
Prodejní činnost

S ohledem na výsledky předchozích průzkumů trhu bylo hlavním cílem v oblasti prodeje uvedení
na trh dvou nových produktů:
O Audioservisu ČTK - který obsahuje průměrně 25 zvukových zpráv denně,
O Servisu Mix - který obsahuje přibližně 20 zpráv denně z oblasti kultury, módy, zajímavostí a kurio-

zit.
Stanovené cíle z hlediska plánované výše výnosů i pokrytí trhu byly u obou produktů splněny a

produkty dle následných reakcí klientů splňují rovněž jejich představy o kvalitě i kvantitě daných pro-
duktů vyjádřené v původních průzkumech trhu.

U produktu Audioservis bylo dosaženo výjimečného úspěchu především z pohledu velkého pokrytí
trhu. Pozitivní je rovněž fakt, že agentura s Audioservisem úspěšně vstoupila také na trh ve Slovenské
republice, kde jej využívají největší rádia a zájem projevují i televizní stanice.

Servis Mix již rovněž využívá většina celoplošných médií v České republice i na Slovensku.

Jedním z velmi důležitých cílů, kter:ý umožnil další rozvoj prodejní činnosti, bylo zavedení uživatel-
ských školení klientů. Z hlediska prodeje měla školení velmi pozitivní vliv na prodej stávajícím klientům
díky možnosti rozšíření produkce ČTK na další odběrná místa u stávajících klientů. Uživatelská škole-
ní se také stala důležitým nástrojem zpětné vazby.

S ohledem na poptávku klientů a po dohodě s partnerskou společností Newton IT byl rozšířen po-
čet deníků a dalších periodik v Infobance ČTK. Rozšířen o další zdroje byl také modul monitoringu
rozhlasových a TV pořadů. S ohledem na tyto obsahové změny byla vytvořena úplně nová struktura
celé sekce médií v Infobance ČTK.

Nedílnou součástí obchodní strategie agentury je neustálé zlepšování služeb směrem k trhům no-
vých médii, v současnosti především k trhu mobilních operátorů.
Ve spolupráci s dceřinou společností Neris, s.r.o., vytvořila ČTK nový obsah modulů krátkých zpráv
pro GSM Infotext společnosti Eurote/.Tato změna je pozitivní zejména z pohledu větší srozumitelnosti
a úplnosti obsahu krátkých zpráv díky využití maximálního počtu znaků v mobilním telefonu příjemce.

Marketingová činnost

Začátkem roku 2001 byl proveden průzkum trhu u největších mediálních klientů ČTK (tisk,
TV, rozhlas a internet) Jeho hlavním cílem bylo získat názory odběratelů na kvalitu služeb. Mezi další
cíle průzkumů byla zařazena zjištění o způsobu práce se zpravodajstvím ČTK a identifikace tržních
příležitostí (náměty na nové produkty).

V neposlední řadě bylo cílem zmapování vnitřní struktury médií po předešlých změnách na
mediálním trhu. Součástí průzkumu bylo i zjištění kontaktních osob pro další kola akce. Realizací byla
pověřena marketingová agentura POINT. Výsledky průzkumu, které byly k dispozici na podzim 2001,
ukázaly, že spokojenost se službami poskytovanými ČTK je vysoká. Další poznatky vedly k dílčím
úpravám, jako je např. vznik servisu MIX. Součástí výsledků byl i seznam kontaktních osob v jednotli-
vých redakcích mediálních klientů, který bude využit v další fázi detailních průzkumů.

Ve snaze seznámit klienty s širokými možnostmi efektivního výběru informací začala ČTK po-
řádat semináře a školení uživatelů pro práci s Infobankou. .
Semináře jsou zaměřeny na tyto základní okruhy zájmu:
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• orientace v produktech CTK přístupných konkrétnímu uživatelskému profilu v rámci Infobanky na
www.ctk.cz

• efektivní tvorba dotazů v Infobance
• nové funkce v Infobance
• skupinové přístupy
• zpravodajství do e-mailu
• vhodné nastavení, zobrazení a download vybraných materiálů
• práce s aktuálním zpravodajstvím
• práce s dokumentačními databázemi
• další témata seminářů jsou doplňována dle výběru klientů

V rámci školení zaznamenáváme podněty klientů, na které následně reagujeme úpravami a zvy-
šováním komfortu při práci s obsahem Infobanky CTK.

Další marketingovou aktivitou bylo vytvoření jednotného systému sbírání, třídění a sdílení ínfor-
mací o aktivitách konkurence a klientů formou zprovoznění databáze Konkurence ve vlastním soft-
werovém prostředí.

Propagační činnost

Nejdůležitějším krokem bylo efektivnější využívání reklamního prostoru v médiích
ve spolupráci s dceřinými společnostmi. Součástí tohoto úkolu bylo vytvoření sady tištěných inzerátů,
bannerů na internetu a zvukových spotů.

Byl zpracován a uveden do používaní nový Grafický manuál CTK. Výsledkem jeho používání
je vyšší míra jednotné prezentace agentury v komunikaci v interním i externím prostředí.

Osvědčilo se vytvoření formuláře pro objednávku zkušební doby zdarma na firemních strán-
kách na internetu, který umožňuje přímé a bezprostřední spojení klienta s obchodním zástupcem
agentury.

Ekonomický úsek

V průběhu roku 2001 nebyly provedeny žádné organizační změny. Početní stav zaměstnanců
byl celý rok stabilní a pohyboval se v rozmezí 19-20 zaměstnanců v části ekonomické a
22-23 zaměstnanců v části provozní, celkem ke konci roku měl úsek 41 zaměstnanců.

Ekonomická část úseku plnila v roce 2001 převážně svoje standardní úkoly. Důraz byl kladen na
doladění existujících systémů a v závěru roku byla zahájena příprava na změny v technologiích, které
úsek čekají v roce 2002 (zavedení nového SW na personalistiku a mzdy, přechod na kvalitativně
vyšší verzi účetního SW).

Provozní část měla kromě běžných povinností tyto hlavní úkoly:

1. Přípravné práce pro rekonstrukci technologické infrastruktury (TZS) a pro výstavbu nového zpra-
vodajského sálu v objektu Opletalova.

2. Zahájení rekonstrukcí a oprav v objektu Žirovnická, které spočívají v úpravách sociálních zařízení,
výtahů, podhledů, osvětlení. Tyto práce pokračují i v roce 2002 s cílem zvýšit standard pronajíma-
ných ploch.
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Oddíl 2

VEDLEJší PODNIKATELSKÉ AKTIVITY V ČTK

Pressfoto

Vydavatelství Pressfoto bylo v průběhu roku 2001 převedeno do útlumového programu s tím,
že počákem roku 2002 bude zrušeno. Důvodem byly stále se zhoršující hospodářské výsledky. Trend
snižování obratu začal již v roce 1990, kdy vydavatelství ztratilo svou téměř monopolní pozici na trhu.
V roce 1999 a pak i v roce 2000 se stalo vydavatelství pro ČTK již přítěží.

Protext

Středisko Protext je pracovištěm ČTK specializovaným na distribuci tiskových sdělení společ-
ností i jednotlivců v původním znění. Texty rozšiřuje stejným způsobem jako zpravodajství, obdrží je
tedy všichni odběratelé servisu ČTK. Díky spolupráci se zahraničními agenturami je tiskové sdělení
prostřednictvím služby Protext možné zaslat téměř do celého světa. V roce 2001 se nabídka střediska
Protext rozšířila o možnost doplnění zprávy fotografií. V roce 2001 hospodařilo středisko Protext se
ziskem.

Oddíl 3

STRATEGICKÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A SPOLEčNÝ PODNIK

Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA)

ČEKIA, stoprocentní dceřiná společnost ČTK, je zaměřena na poskytování specializovaných
informací ekonomického charakteru, týkajících se zejména českého kapitálového trhu. Od roku 1999,
kdy se tento trh permanentně zmenšuje, se zaměřuje i na oblast obecnějších podnikových a finanč-
ních informací. Základem informačních produktů jsou rozsáhlé faktografické databáze o podnicích,
cenných papírech, událostech a dokumentech, které jsou využívány prostřednictvím softwarových
nástrojů. Standardním cílovým trhem agentury jsou subjekty aktivně působící na finančním trhu, tj.
zejména banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, poradenské firmy a další.
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V roce 2001 zahájila společnost inovaci svého produktového portfolia, jejímž prvořadým před-
pokladem byla zásadní technologická inovace. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je vytvořit moder-
ní produkt využívající standardy informačních technologií a dostupný prostřednictvím vzdáleného
přístupu přes internetový protokol. Na konci roku 2001 byl představen nový produkt s obchodním ná-
zvem MAGNUS, do jehož flexibilní struktury budou postupně integrovány všechny datové zdroje i
funkční moduly. Spolupráce s mateřskou CTK se nadále úspěšně rozvíjela zejména při produkci a
prodeji produktu PRODATA. Hlavním finančním cílem společnosti bylo dosažení zisku v řádu statisíců
korun.

Na poli tuzemských informačních systémů dosáhla CEKIA relativně dobrých výsledků:
Prodej produktu ARIADNA mírně rostl až stagnoval, což má příčinu ve stále se zmenšujícím počtu
účastníků kapitálového trhu v CR.
Produkt ARIADNA ON LINE má stabilizovanou pozici v českém internetu.
Produkt Dokumenty a SOFIA jsou využívány profesionální klientelou jako sofistikované prostředky
pro provádění analýz.
Produkt PRODATA, který vznikl na základě spolupráce CTK, CEKIA a Newton IT, se úspěšně
prosadil na trhu jako integrovaný produkt uspokojující celou řadu informačních potřeb různých ty-
pů uživatelů, od médií až po finanční instituce.
Informační server I-POINT dosáhl významného přírůstku v návštěvnosti a slouží jak investorské
veřejnosti, tak poskytovatelům služeb a agentuře samotné pro komunikaci a vlastní prezentaci.

CEKIA působí též jako partner hodnotících projektů českých společností. K tradičnímu hodnocení
Czech Sector Award, vytvářenému již řadu let společně s ratingovou agenturou CRA Rating Agency,
se v roce 2001 připojilo i hodnocení podle metody EVA, na kterém se podílely společnosti Stern Ste-
ward a CE Capital.

Hlavním úkolem agentury CEKIA pro rok 2002 je prosadit se na trhu informačních produktů
s novým systémem MAGNUS, který díky své modularitě a flexibilitě má předpoklady pro využití u růz-
ných typů uživatelů a uspokojení jejich rotdílných informačních potřeb. Dále bude agentura působit i
v oblasti Investor Relations, kde plánuje realizaci cyklu vzdělávacích a osvětových akcí Fit pro investi-
ce. Další novou aktivitou agentury bude vytváření oborových analýz v kooperaci s dalšími partnery.

Neris, s.r.o.

Neris, agentura CTK pro internet a nová média, se v roce 2001 zaměřila na konsolidaci vyda-
vatelských aktivit a rozšíření služeb klientům. Zatímco v první sféře se soustředila na podporu svých
nejúspěšnějších internetových periodik, ve druhé usilovala o rozšíření spektra zákazníků a podporu
mobilních a multimediálních služeb.

Dynamika růstu internetové reklamy v roce 2001 nevykazovala očekávaný rytmus, a přestože
negativní vlivy nezasáhly internetová média Neris tak, jako mnohá ostatní, projevilo se zostřené kon-
kurenční prostředí i na jejich bilanci. Neris se soustředila na podporu těch svých internetových perio-
dik, která jsou z hlediska návštěvnosti i atraktivity inzertního prostoru nejperspektivnější. Omezeny
byly regionální projekty a podpořeny naopak oborové vydavatelské aktivity.

V létě 2001 tak byl uveden do provozu projekt Finančních novin, který vyvolal na reklamním
trhu okamžitý zájem a je úspěšný i u čtenářů. Po obsahových a designových úpravách se výrazněji
zvýšila návštěvnost Ceských a Sportovních novin. Obsahová nabídka Ceských novin se rozšířila na
zhruba stovku tematických rubrik.

Stěžejní platformou pro aktivity Neris byla v roce 2001 spolupráce s operátory mobilních slu-
žeb. Penetrace mobilních telefonů v CR vytvořila příznivé podmínky pro rozšíření nabídky dodavatelů
obsahu, mezi nimiž zaujímá Neris významné místo. Zvýšení kvality služeb se odrazilo v rozšíření te-
matického rejstříku informací i ve zvýšení objemu zpravodajství realizovaného technologií WAP.
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Mezi internetovými vydavateli je automatizovaná dodávka informací ČTK prostřednictvím slu-
žeb Neris již tradicí. Agentura Neris dokončila budování svého klientského portfolia, v němž se nachá-
zejí prakticky všechny hlavní portály českého internetu s výjimkou těch, které jsou přímými klienty
ČTK.

Neris pokračovala v úsilí uplatnit základní produkci ČTK v jakémkoli nově vznikajícím infor-
mačním prostředí. Kromě tradičních klientů - internetových vydavatelů a operátorů sítí GSM - se
úspěšně snažila proniknout i na nová informační rozhraní, například externí dopravní zpravodajské
systémy či firemní intranety a extranety. Neris se snažila testovat nově se vytvářející distribuční zpra-
vodajské cesty a proniknout do tržních segmentů pro tiskovou agenturu nových a netradičních.

Na půdě agentury Neris se v roce 2001 uskutečnily experimenty s novými standardy pro pře-
nos informací, které ve světě vznikají na základě jazyka XML. Technologický vývoj se odvíjel kolem
posílení bezpečnostního zajištění, na dvojnásobek dosavadní kapacity byla zvýšena hardwarová kon-
figurace.

Newton Information Technology, s.r.o. (NIT)

ČTK vlastní padesátiprocentní podíl ve společnosti Newton Information Technology, která po-
skytuje především elektronickou výstřižkovou službu. Společnost v roce 2001 změnila organizační
strukturu. K významných krokům patří založení slovenské odbočky v Bratislavě a vstup na slovenský
trh. Základní produktem i nadále zůstala elektronická výstřižková služba, pozornost však společnost
věnovala i zdokonalování mediálních analýz.

Oddíl 4

DALŠí MAJETKOVÉ ÚČASTI

ČTK má majetkové podíly také v podnicích ČTK Repro, a. S., a Economia, a. s. Je členem
sdružení UTAX. Informace o těchto subjektech jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření ČTK.
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II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENí ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE

1. Úvod
Hospodaření roku 2001 lze označit za standardní. Na rozdíl od minulých let (a zvláště od

rekordního roku 2000) nebyly zaznamenány v takové míře významné jednorázové vlivy, které by
hospodaření ovlivňovaly. Výsledkem je návrat k standardní úrovní hospodaření do koridoru 5-15 mil.
Kč zisku po zdanění.

Dosažený hospodářský výsledek za účetní období 2001 byl zisk 13 308 tis. Kč.

Z časového hlediska se rok rozděluje na dvě části. V prvním čtvrtletí se projevil vliv zpomalení
tempa růstu výnosů, a to tím, že nebylo dosaženo rozpočtované úrovně zisku. Zlom nastal ve čtvrtletí
druhém, kdy se výnosy s rozpočtem srovnaly a projevily se úspory nákladů. K tomu se přidalo výrazně
lepší než očekávané inkaso dividend a podílů na zisku z finančních účastí. Druhá polovina roku
pokračovala v provozní oblasti v trendu druhého čtvrtletí.

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že se postupně mění struktura tvorby hospodářského
výsledku přesunem od provozního k finančnímu.

Příznivý vývoj v oblasti provozního výsledku byl způsoben hlavně těmito příčinami:
» přes zpomalení tempa růstu lepší než očekávaný vývoj tržeb
» úspory v nakupovaných službách
» úspory v odpisech

Počet zaměstnanců se v průběhu roku mírně zvýšil, produktivita práce předstihla tempo růstu
průměrného výdělku, které však nedosáhlo úrovně inflace. Přesto lze považovat úroveň odměňování
za konkurenceschopnou.

S výjimkou ČTK Repro můžeme být spokojeni s výsledky dceřiných společností, které jsou
buď lídry trhu, nebo na něm hr~jí významnou roli.

Ekonomická stabilita CTK zůstala .v roce 2001 nedotčena. Střednědobým cílem zůstává
průběžné dosahování ziskového hospodaření.

Graf 1 - vývoj hospodářského výsledku po zdanění od roku 1997
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2. Majetek

2.1 Celkový přehled

2.1.1 Rozvaha- účetní pohled
2.1.1.1 Aktiva

Bilanční suma se meziročně zvýšila o 15,1 mil. Kč. Vaktivech pokračovala tendence
posilování oběžných aktiv na úkor stálých. Objem stálých aktiv poklesl celkem o 9 mil. Kč. Jedinou
položkou, u níž byl zaznamenán nárůst, byly budovy, kde se projevilo zvýšení hodnoty objektu
Žirovnická v souvislosti s provedenými rekonstrukcemi. Tato skutečnost způsobila současně pokles
položky nedokončené investice.

Dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný se snížil vlivem kombinace agresivní odpisové
politiky a relativního poklesu cen výpočetní techniky.

Pokles finančních investic je výsledkem tvorby opravné položky k ČTK Repro, komentované
v části 2.2.3.

Oběžná aktiva zaznamenala nárůst o 27,2 mil. Kč, který je rozhodující měrou tvořen nárůstem
objemu finančních prostředků o 20 mil. Kč. Růst krátkodobých pohledávek o 8,5 mil. Kč je způsoben
zvýšením pohledávek vůči státu (placené zálohy na daň z příjmů). Pohledávky z obchodního styku
meziročně vzrostly o 2,6 mil. Kč, dvě třetiny z jejich objemu jsou před splatností. Časová strukturaje
uvedena v příloze.

Ostatní aktiva, která zahrnují časové rozlišení, se snížila meziročně o 3,2 mil. Kč.
2.1.1.2 Pasiva

V oblasti pasiv se absolutně zvýšily všechny tři složky - vlastní kapitál o 10,3 mil. Kč, cizí
zdroje o 4,2 mil. Kč a ostatní pasiva o 0,6 mil. Kč. Relativně se ovšem snížil podíl vlastního kapitáluna
úkor cizích zdrojů. Hlavní zásluhu na tom má zvýšení podílu rezerv, kde se promítla tvorba rezervyna
opravy, které se uskuteční v rámci rekonstrukce TZB objektu Opletalova a výstavby nového
redakčního sálu v roce 2003. Rezerva byla tvořena v souladu se zákonem Č. 593/92 Sb. o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů .•

Tabulka 1 - Hlavní položky rozvahy

k 31.12.: 1998 1999 I 2000 Podíl 2001 Podll rozdílabs.
[Htly>'jfťéllCiin":bL. . o .".m. ••.~! ďm!l!l'~~f\,~'S;lťll(ff ť''!!f''@t 5.:w!,Q . .Ort': w"'JI!:)~I,':'18 IiííilOO:oo.% .;'1510
Stálá aktiva 370760 386842 380317 7055% 371271 6699% -9046
z toho dlouhodobý nehm, majetek 6391 8447 5069 094% 2282 0,41% -2787

dlouhodobý hmotný majetek 179896 190926 194787 3613% 190540 3438% -4247
z toho loozemkv 13222 13222 13057 242% 13057 2,36% O

budovy. stavbv IlO 137 121587 124396 23,08% 135003 24,36% 10607
stroje, přístroie 51083 51067 49401 916% 41745 753% -7656
liinv invest. majetek 20 350 339 006% 327 006% -12
nedok. investice 5434 4700 7594 141% 408 007% -7 186

finanční investice 184473 187469 180461 3348% 178449 32,20% -2012
Oběžná aktiva 132369 133412 149823 27,79% 177151 3197% 27328
z toho zásoby 8104 6945 6406 1 19% 5133 0,93% -I 273

krátkodobé pohledávkv 26124 31592 32608 605% 41 110 742% 8502
finanční majetek 98141 94875 IlO 809 2056% 130908 23,62% 20099

Ostatní aktiva 8033 5152 8924 1,66% 5756 1,04% -3168
ťPá.SiV. celkem . :,\, ,j>•. 'h., lij 'Sll161 i~~5ZS.4Q6 . 5J~t064 loo.oa-,4 R '55'4'1,B I~lOO.ooelo 15tH
Vlastní kapitál 470567 481320 510344 9467% 520598 9394% 10254
Cizí zdroie 31463 30491 22176 411% 26396 476% 4220
z toho rezervy 7637 3782 346 0,06% 2930 0,53% 2584

dlouhodobé závazky 1450 749 499 0,09% 732 0,13% 233
krátkodobé závazky 22376 25960 21331 3,96% 22734 4,10% 1403
bankovní úvěry O O O 000% O 000% O

Ostatní pasiva 9131 13 595 6544 121% 7184 1.30% 640
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2.1.2 Věcné členění

Z věcného hlediska lze majetek ČTK rozdělit do sedmi větších skupin, z nichž první tři patří do
tzv. stálých aktiv, druhé tři do tzv. oběžných aktiva sedmá do aktiv ostatních.

2.1.2.1 Budovy a pozemky - celkem 148 mil. Kč
~ hlavní budova v Opletalově ulici (ve skutečnosti se jedná o dvě spojené budovy) - se

zůstatkovou cenou 62,3 mil. Kč

komplex budov v Žirovnické ulici (zahrnuje dvě administrativní budovy, tiskárnu a sklad) -
ČTK vlastní jednu a půl administrativní budovy. Polovinu druhé administrativní budovy a
tiskárnu vlastní ČTK Repro, a.s. Zůstatková cena podílu ČTK je 65,1 mil. Kč

budova bývalého střediska Made in ... Publicity v Kotorské ulici - samostatně stojící přízemní
budova se zůstatkovou cenou 5,5 mil. Kč

ideální polovina bývalého komplexu autodílen ve Štěrboholech (druhou polovinu vlastní ČTK
Repro a.s.), která má zůstatkovou cenu 2 mil. Kč

~ Živohošt' - rekreační zařízení - soubor chatek na cizím pozemku - zůst. cena ° Kč

~ pozemky v ceně 13,1 mil. Kč, které patři k jednotlivým budovám (Opletalova 6,3 mil. Kč;
Žirovnická 5,2 mil.Kč; Kotorská 1,6 mil. Kč).

2.1.2.2 Počítače, servery, SW, zálohovací zařízeni, satelity, technologická zařízení budov,
inventář - celkem 44,8 mil. Kč •

Tato skupina obsahuje
~ softwarové vybavení - redakční systém, databanka, účetní SW
~ hardwarové vybavení - servery pro redakční systém, databanku, jednotlivá PC, satelity,

modemy
~ technologická zařízení budov - kotelna, rozvody UT a chlazení, bezvýpadkový zdroj

el.energie,
~ inventář

2.1.2.3 Finanční investice (podíly v jiných firmách, dluhopisy) - celkem 178,5 mil. Kč

Rozhodující část z finančních investic tvoří 62% podíl v ČTK Repro, a.s. v účetní hodnotě
154,5 mil. Kč.

Další podíly a cenné papíry:
~ NERIS, s.r.o. - agentura ČTK pro internet a nová média - 100% podíl v účetní hodnotě

14 mil. Kč
~ ČEKIA, a.s. - Česká kapitálová informační agentura - 100% podíl v účetní hodnotě 5 mil. Kč
~ NEWTON fT, S.r.o. - 50% podíl v účetní hodnotě 1,5 mil. Kč
~ Economia, a.s. - 11% podíl v účetní hodnotě 0,2 mil. Kč
~ povodňové dluhopisy - 3 mil. Kč
~ jednotlivé akcie pro potřeby zpravodajství 0,3 mil. Kč
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2.1.2.4 Zásoby - 5,1 mil. Kč
z toho:

~ materiál (fotomateriál, LTO, náhr. díly) - 3,4 mil. Kč
~ hotové výrobky - vydavatelství Pressfoto - 0,1 mil. Kč
~ zboží (fotoprodejna) - 1,6 mil. Kč

2.1.2.5 Pohledávky - 41,1 mil. Kč
Pohledávky se skládají ze tří skupin:

~ pohledávky z obchodního styku - netto stav (tedy pohledávky nekryté opravnými položkami)
- 33,5 mil. Kč

~ pohledávky za státem (zaplacené zálohy) 6,6 mil. Kč
~ ostatní pohledávky (reprezentované hlavně zaplacenými zálohami) 1 mil. Kč

2.1.2.6 Peníze 130,9

2.1.2.7 Ostatní - 5,8 mil. Kč
Ostatní aktiva tvoří hlavně časové rozlišení nákladů a příjmů v zájmu dodržení časové

souvislosti. Většinou se jedná o tzv. náklady příštího období.

2.2 Finanční investice

2.2.1 Celkový přehled

Tabulka 2 - Přehled finančních investic

'č tni hod t účetní hodnota·u e . no a .
d'J ?001.(tJ Kč'" podi/u 2000 (tis.

po " U ~ " s.. v ... Kč) .
rozdíl podíJv%

Economia a.s.
ČTK Repro, a.s. (po
vytvořenI opr. položek

Newton IT, s.r.o.
ČEKIA, a.s.
NERIS, s.r.o.
UTAX - sdružení
povodňové dluhopisy
jednotlivé podniky

200 200

154 490 156490

1 500 1 500
5000 5000

14000 14000

- 2000

11

62

50
100
100
45

8840

3694
850

3032
227

3032
239

665
264

21
Celkem 178449 180461 - 2012 14334

Objem finančních investic pokleslo 2 mil. Kč vlivem tvorby opravné položky k ČTK Repro a.s.

Celkový přínos finančních investic vyjádřený dividendami, úroky či podíly na zisku byl v roce
2001 přiměřený jejich objemu. Rozhodující zásluhu na tom sice mají, stejně jako v minulém období,
dividendy inkasované od a.s. Economia, pozitivním jevem však je, že se postupně přidávají další
společnosti.
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2.2.2 Economia, a.s.
Výsledky a.s. Economia jsou dlouhodobě stabilní. Bezprostřední dopad do hospodaření CTK

měly výsledky roku 2000, které umožnily výplatu dividend ve výši 8,84 mil. Kč. Předběžné informace o
hospodaření v roce 2001 jsou stejně příznivé.

2.2.3 ČTK Repro, a.s.
Předběžné výsledky roku 2001 vykazují zisk před zdaněním a závěrkovými operacemi 7,1 mil.

Kč. Meziroční snížení (z cca 11 mil. Kč) bylo způsobeno hlavně klesajícím objemem zakázek, na který
organizace nedokázala adekvátně odpovědět (ať již v oblasti obchodní politiky, či řízení nákladů).

V průběhu roku se také nakumulovaly problémy s platební kázní odběratelů a v rámci
závěrkových operací bude nutné podle názoru auditora vytvořit opravné položky v řádu deseti milionů
korun, čímž se společnost dostane za rok 2001 do ztráty. Na základě této skutečnosti a po konzultaci
s auditorem vytváří CTK k této finanční investici další opravnou položku ve výši dva miliony Kč. Tím
celkový objem vytvořených opravných položek dosáhl 25 mil. Kč.

V roce 2002 čekají CTK Repro dvě významné změny:
a) nákup rotačního šestnáctistránkového stroje Heidelberg, jenž cca trojnásobně zvýší kapacitu

rotačního tisku a současně ho zlevní;
b) zrušení dlouhodobě ztrátové výroby tuhých vazeb.

Tyto změny se sice projeví v následujícím roce ještě negativně (náběh nového stroje, odpis
zařízení na tuhou vazbu), v dalších letech by však měly zvýšit konkurenceschopnost a z toho
vyplývající zvýšení objemu zakázek a tvorby zisku.

2.2.4 Newton IT, s.r.o.
Dynamický vývoj této společnosti pokračoval podle předpokladů i v roce 2001. Tržby se

zvýšily o 30 % a překročily hranici 60 mil. Kč. To vedlo k více než dvojnásobnému zisku (podle
předběžných výsledků cca 7 mil. Kč po zdanění):Rentabilita vlastního kapitálu tak dosáhla cca 67 %.

V roce 2002 se předpokládá zpomalení tempa růstu tržeb a stabilizace zisku na současné
úrovni.

2.2.5 Čekia, a.s.
Čekia pokračovala v solidních výkonech z předchozího období a dosáhla podle předběžných

výsledků zisku 1,38 mil. Kč (zatímco rozpočet počítal se ziskem 400 tis. Kč). Tržby se meziročně
zvýšily o 15 %. Důvodem tohoto zlepšení byl přesun hlavních nákladů na upgrade databáze Ariadna
do roku 2002. V důsledku toho počítá rozpočet a.s. Cekia pro rok 2002 s poklesem zisku na 140 tis.
Kč.
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2.2.6 Neris, s.r.o.
NERIS, spol. S r.o. - agentura CTK pro internet a nová média - pokračovala v dobrých

výsledcích předchozích let. Ztráta za rok 2001 ve výši 855 tis. Kč dosáhla 35 % ztráty uvažovanév
projektu.

Společnost má základní kapitál 14 mil. Kč. Podle projektu měl být v roce 2001 navýšeno
devět milionů Kč, tedy na částku 23 mil. Kč jako důsledek předpokladu kumulované ztráty 13,2mil.
Kč. Vzhledem k tomu, že Neris vykazuje proti projektu výrazné zlepšení (o cca 10 mil. Kč), základní
kapitál navýšen nebyl. Vlastní kapitál k 31.12. 2001 je podle předběžných výsledků 10,5 mil. Kč.

Tabulka 3 - HV Neris za r. 2001 a od r. 1999 v porovnání s projektem

Projekt Skutečnost Rozdíl
2001 -2 437 -855 1 582

kumulovaně -13282 -3500 9782

2.2.7 UTAX - sdružení
Sdružení s firmou UTAX, zřízené za účelem spolupráce při tisku bulletinů, vykazuje stabilně

výnos na úrovni 600-700 tis. Kč. V roce 2001 to bylo 664 tis. Kč.

2.2.8 Akcie jednotlivých podniků
Akcie jednotlivých podniků vlastní CTK pro potřeby zpravodajství. Jejich objem je

zanedbatelný (227 tis. Kč) stejně jako součet přijatých dividend (21 tis. Kč).

~._-
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3. Personalistika a mzdy

3.1 Zaměstnanost

3.1.1 Počet zaměstnanců
V roce 2001 byl dokončen proces personálního posilování regionálního zpravodajství a

dokumentační redakce. Znamenalo to zvýšení evidenčního počtu o pět zaměstnanců. Celé navýšení
se odehrálo v úseku slovního zpravodajství, počty v ostatních částech stagnovaly či klesaly.

Tabulka 4 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce
,

" ,,~

22 22 23 2223 2223 23 22 22
23 22 22 2223 23 23 22 22 22

18 1716 17 18 18 18 1817 17
216 214 219211 216 218 219 220 217 216

58 58 58 5858 57 59 60 58 58
39 39 39 3939 39 39 39 39 39

6 6 6 s s7 7 7 7 6
379 382377 383 384 386 387 382 381 381

Průměrná doba zaměstnání v ČTK se proti minulému roku zvýšila o 0,65 roku na 10,81 let;
36,6 % zaměstnanců zde pracuje méně než 5 let. Ukazatel fluktuace i v roce 2001 pokračoval
v poklesu.

Tabulka 5 - Evidenční počet zaměstnanců a fluktuace

" "0 Rok .;' , 1996 1997 1998 1999:...: 2000 2001
evidenční počet zam. k 31.12 381 368 370 371 380 384
ukazatel fluktuace v % 20,20% 18,70% 14,30% 10,24% 9,89% 9,13%

3.1.2 Struktura zaměstnanců
Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31.12. 2001 byl 39,48 let, tedy o 0,45 roku vyšší než v

roce 2000.
Vzdělanostní struktura zůstává netypická: 49,61 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání,

dalších 39,43 % má maturitu. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou má tedy 89,03 %
zaměstnanců.

Podíl redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců vzrostl hlavně zásluhou již citovaného
zvýšení stavů v regionech a v dokumentační redakci. Dosáhl 65,15 % a přiblížil se tak dvěma
třetinám.

Tabulka 6 - vývoj podílu redaktorů na stavu zaměstnanců
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3.2 Mzdy

3.2.1 Produktivita práce a průměrný výdělek
Po vyšším nárůstu v roce 2000 se tempo průměrného výdělku v roce 2001 razantně zpomali~

těsně pod hranici tří procent (2,93 %) a dostalo se tak až do oblasti poklesu reálné mzdy. Tenb~
kompenzován zvýšením zákonných sociálních nákladů.

Produktivita práce průměrný výdělek předstihla a tradice střídavého předstihu jedné či druhé
veličiny z posledních let tak zůstala zachována. Ve střednědobém horizontu se tyto veličiny vyvíjejl
proporcionálně (od roku 1997 je poměr 73 ku 71 procentům).

V roce 2002 předpokládáme tempo růstu průměrného výdělku na úrovni osmi procent.

Tabulka 7 - Produktivita práce a průměrný výdělek 1

Ukazatel 2000 2001 % 01/00
Objem vyplacených mezd tis. Kč 115837 121 464 104,86%
Průměrný ořeoočtenv počet zaměstnanců liedn. 370 372 100,61%
Průměrný výdělek Kč/měsíc 26437 27213 102,93%
Přidaná hodnota tis. Kč 210254 222694 105,92%
Produktivita z přidané hodnoty tis. Kč/rok 568,70 598,71 105,28%
Roční průměrný výdělek tis. Kč/rok 317,24 326,55 102,93%

3.2.2 Nominální a reálná mzda
Průměrného výdělku v ČR dosáhlo 91 % zaměstnanců ČTK. Reálná mzda poklesla 01,69 %.

Tabulka 8 - Porovnání vývoje nominální a reálné mzdy

prum: mzaa prum.mzaa .zmena zmena
2000 2001 noro. mzdy inflace reál. mzdy

ICR 13491 14642 108,53% 104,70% 103,66%
ICTK 26437 27213 102,93% 104,70% 98,31%
Ipoměr CTKlCR 1,96 1,86

3.2.3 Diferenciace mezd
Ukazatele diferenciace se vyvíjely rozporu plně. Pokles decilového a kvartilového poměru

signalizující nivelizaci jde v protisměru k procentu zaměstnanců, kteří dosáhli alespoň průměrného
výdělku, ukazujícímu naopak na větší diferenciaci. Znamená to, že se zvyšuje mzda nejvíce v oblasti
třetího kvartilu. Poměr průměru a mediánu je 1,12. Celkově se diferenciace spíše zhoršila, cožje
typické pro období, kdy jsou relativně malá tempa růstu průměrného výdělku.

Tabulka 9 - Ukazatele diferenciace

Ukazatel 1996 1997 1998 ·1999 2000 2001
Decilový poměr 2,69 2,45 2,57 2,49 2,72 2,63
Kvartilový poměr 1,64 1,58 1,57 1,57 1,61 1,56
proc. zaměstnanců, kteří dosáhli průměr 44,0 40,8 39,0 38,9 36,4 35,1

1 Objem vyplacených mezd představuje úhrn hrubých mezd bez vyplaceného odstupného a bez mezd zahraničnich
zpravodajů. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je uveden také bez zahraničních zpravodajů. Oba ukazatele jsou takto
očištěny proto, aby umožnily dlouhodobé srovnávání.
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4. Hospodářské výsledky

4.1 Celkové výsledky

4.1.1 Výkaz zisků a ztrát
Plné znění výkazu zisků a ztrát je uvedeno v rámci roční účetní závěrky v příloze. Následující

tabulka popisuje vybrané položky výkazu ve srovnání s rozpočtem:

Tabulka 10 - Vybrané položky výkazu zisků a ztrát ve srovnání s rozpočtem

fh~;' 0' ;tIS. Ke '''.L;;s·~1·- uteCnost ;·RO,lDOcet ,0 lnaex( [é, ~"l"O~
Tržbv za prodej ZboZI 9098 7791 11678 1 307
Nakladv na orodane ZboZI 7324 6451 11354 873
Obchodní marze 1774 ,1340 132,39 ,'0'434
VýKonV 339321 ·330492 10267 , ..' >. 8,829,
Trzby za prodej výrobků a sluzeb 341383 329892 10348 11491
zmena stavu + aktivace -2062 600 -34367 -2662
Výkonová sootřeba 118401 122259 09684 , "3858
Sootřeba materialu a eneroíe 15912 15757 10098 155
Sluzby 102489 106502 09623 -4013
PfídáM hodnota !~ •• r<'- 'li'. . .•.222 694' t< 209,573 ,~ '10626'" ~'''~~ 13 122·
Osobnínakladv 182078 174668 10424 7410
Odoisv 33798 37395 09038 -3597
ostatní "orovozní" vvnosv 6937 490 14 1571 6447
ostatní "nrovozni" nákladv 10918 6814 16023 4104
Provozní HV ~-" 2837 -8815 -O3218 ' 11652
Finanční HV 12023 6063 19830 5960
Mimoradnv HV 686 4302 01595 -3616
HV pred zdaněním 15546 1550 10,0284 13996

Z tabulky je zřetelné, že na dobrém výsledku se jednotlivé agregáty podílely vcelku
rovnoměrně. Hlavní zdroje zlepšení proti rozpočtu leží v lepším vývoji tržeb, úsporách služeb, odpisů a
téměř dvojnásobně lepším finančním hospodářském výsledku.

4.2 Výnosy a náklady podle druhů

4.2.1 Výnosy
4.2.1.1 Tržby

Celkové tržby za výrobky, služby a zboží dosáhly hodnoty 350,5 mil. Kč, tj. 05,8 % více než
v roce 2000 a o 3,8 % více než udával rozpočet.

Suverénně největším výnosovým druhem jsou tržby za zpravodajský servis, zajišťované
obchodním úsekem (63 %). V evidenci jsou uvedeny jako "Tržby za služby - obchodní". Po relativně
vysokých tempech růstu v minulých obdobích se mezi ročně zvýšily o 4,65 % a rozpočet předstihly o
1,97 %. Přes toto jisté zpomalení se na úspěšném roce významně podílely - dvouprocentní předstih
před rozpočtem znamená v absolutním vyjádření 4,7 mil. Kč.

Druhým největším druhem jsou tržby za "ostatní služby" reprezentované hlavně činností
Úseku obrazového zpravodajství mimo rámec tzv. velkých smluv. Dosáhly velmi solidního
meziročního tempa růstu 18,2 % a rozpočet překročily o 25 %,

Tržby za nájemné nebytových prostor spolu se spojenými službami se po loňském poklesu
vrátily na vzestupnou úroveň, která se více projevila v samotných tržbách za nájemné. Doprovodné
služby k nájmům v podstatě stagnovaly.

Pozitivní tempo růstu měly tržby za zboží (meziročně o 16,5 %), tržby za pronájmy techniky
stagnovaly a v souvislosti pokračujícím útlumem tištěných bulletinů a ukončováním činnosti střediska
Pressfoto se razantně ( o Y..) snížily tržby za výrobky.

21



22

Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

4.2.1.2 Ostatní druhy výnosů
Rozhodující podíl na ostatních druzích výnosů mají výnosy z finančních investic, komentované

v tabulce Přehled finančních investic v části 2.2. Přínosy finančních investic jsou letos více rozloženy
mezi jednotlivé subjekty, což je ve srovnání s minulými roky sympatickou změnou.

Úroky z přijatých vkladů, které jsou dalším významnějším druhem výnosů, meziročněmírné
poklesly a nedosáhly ani úrovně dané rozpočtem. Další část výnosů z uložených prostředkůbyla
realizována v položce "výnosy z krátkodobého finančního majetku". Součet obou uvedených druh~
představuje dvacetiprocentní meziroční nárůst a předstihuje rozpočet o 11 %.

Do oblasti ostatních výnosů patří tradičně také závěrkové operace. Projevily se na účtech
zúčtování rezerv a opravných položek. Jejich relativně velký objem souvisí s daňovým režimem
pohledávek, kdy jedna konkrétní nezaplacená pohledávka prochází postupně nákladovýmia
výnosovými účty v závislosti na době, která uběhla od splatnosti. Přehled těchto pohybů je uveden
v části Náklady - Tabulka 12 - Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám.

4.2.2 Náklady
4.2.2.1 Osobní náklady

Osobní náklady se na celkových nákladech podílely jednou polovinou. Jejich objem meziročné
vzrostlo 6,1 % kombinací zvýšení počtu zaměstnanců, zvýšením průměrného výdělku a zvýšením
příplatku na stravné (ovlivňuje položku zákonné sociální náklady). Podrobnější komentář ke mzdové
politice je uveden v části 3.2 Mzdy.
4.2.2.2 Odpisy

V důsledku toho, že nebyly provedeny žádné větší investice do rychle odepisované výpočelri
techniky, ale většina investic byla určena na technické zhodnocení budov, které se odepisují pomalu,
odpisy v roce 2001 meziročně poklesly o 7 % a úspora proti rozpočtu byla 10 %; tj. 3,5 mil. Kč.
4.2.2.3 Služby

Nakupované služby jsou ve struktuře nákladů další velkou položkou.
Vybrané druhy (objemem rozhodující, případně jinak významné - tj. opravy a udržován(

cestovné, polygrafické služby, telekomunikace, nákup agentur) jsou sledovány a vyhodnocovány
měsíčně.

Opravy a udržování sice v souvislosti se zahájenou rekonstrukcí objektu Žirovnická meziročné
vzrostly o 24 %, zůstaly však v mezích rozpočtu (čerpání na 92,2 %).

Cestovné stagnovalo, je vždy částečně závislé na rytmu zpravodajských událostí (volby,
sportovní události) .

Telekomunikační služby meziročně vzrostly o 5,9 %, nákup agentur stagnoval a polygrafické
služby prudce poklesly.

Z dalších služeb, zařazených v položce "dosud neuvedené ostatní služby", hrají významn~~
roli druhy uvedené v následující tabulce:
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Tabulka 11 - Vybrané druhy "dosud neuvedených ostatních služeb"

dr6h ., ., .:\ "1.:, 2001 ..,'2000 Jedni"
satelitní přenos zpravodaistvi 5,3 5,9 mil. Kč
nájemné 5,4 5,3 mil. Kč
datová komunikace 4,7 5,3 mil. Kč
reklama 10,6 5,2 mil. Kč
úklid 2,5 2,7 mil. Kč
ostraha 2,6 2,6 mil. Kč
software 5,0 6,3 mil. Kč

Z těchto položek vyčnfvají náklady na reklamu, které se zvýšily v souvislosti s vyšším podílem
reciproční inzerce u našich klientů.

Celková hodnota nakupovaných služeb vzrostla meziročně o 4,3 %, proti rozpočtu bylo
uspořeno 4,5 mil. Kč (tj. čerpání na 94,7 %).

4.2.3 Závěrkové operace

V rámci účetní závěrky byly provedeny tyto druhy operací:

1. vytvoření opravné položky k ČTK Repro, a.s., (komentované v části Majetek) ve výši 2 mil. Kč
2. vytvoření rezervy na opravy ve výši 2,5 mil. Kč
3. tvorba. a rozpouštění opravných položek k pohledávkám podle přiložené tabulky:

Tabulka 12 - Tvorba a zúčtovaní opravných položek k pohledávkám

Výkaz účty 2001 2000Text
V.
VI.
H.
I.

Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Výnosy z odepsaných pohle"dávek
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Odpis pohledávek

6 623
51

-2136
-5219

4921
O

-2328
-3692

658,659
646

558,559
546

Saldo celkem -1099-681

Tyto operace zvýšily celkový objem nákladů o 11,9 mil. Kč a objem výnosů 06,7 mil. Kč.
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4.3 Výnosy a náklady podle středisek a činností
Podíl jednotlivých činností na nákladech a výnosech ukazuje následující tabulka a podrobné

srovnání s rozpočtem a minulým rokem po jednotlivých střediscích vyplývá z tabulky v příloze.

Tabulka 13 - Podil jednotlivých činností na nákladech a výnosech

23310

náklad
A entura celkem 285328

z toho zahr. odbočk
z toho oblastní odbočky 32042

2588

16954 326 0,09%
1453 2685 0,71%

29909 37498 9,97%
26706 26183 6,96%

362938 376245 100,00%

Agenturní činnosti (tvořené slovním a obrazovým zpravodajstvím, telekomunikačním odborem
a obchodním úsekem) vytvořily zisk ve výši 22 391 tis. Kč. Na nákladech celé ČTK se podílelyze
78,6 % a na výnosech z 81,8 %.

Náklady na oblastní redakce dosáhly ve slovním zpravodajství 26 126 tis. Kč a v obrazovém
5916 tis. Kč, celkem tedy 32 042 tis. Kč. Pořadí podle výše nákladů: Brno (5,2 mil. Kč), Ostrava(4,5
mil. Kč) a Olomouc (3,1 mil. Kč).

Ačkoliv formálně by náklady na slovenskou odbočku patřily do nákladů na zahraniční síť,jsou
evidovány odděleně - s ohledem na možnost dlouhodobého srovnávánI. Na slovenskou odbočkubylo
vynaloženo celkem 6 793 tis. Kč ve slovním a 879 tis. Kč v obrazovém zpravodajství, celkem tedy
7 162 tis. Kč.

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2001 částky 23 310 tis. Kč. Největšími
položkami jsou Londýn (4 mil. Kč), Moskva (3,8 mil. Kč) a New York (3,6 mil. Kč).

Podíl nákladů na řízení a správu v roce 2001 vzrostl na 4,67 % (proti 4,48 % v roce minulém),
naproti tomu podíl nákladů na provoz budov poklesl z 8,47 % na 8,24 %.

Středisko PROTEXT pokračovalo i v minulém roce ve vynikajících výsledcích a vytvořilo z 2,6
mil. Kč tržeb zisk 1,2 mil. Kč. Středisko PRESSFOTO bylo naopak ztrátové, i když ztráta jde částečně
na vrub postupného ukončování jeho činnosti.

Společné náklady a výnosy obsahují ty náklady a výnosy, které buď nelze, nebo by nebylo
účelné přiřazovat hospodářským střediskům, ať již výnosovým, nebo režijním. Zahrnují v první řadě
závěrkové operace. Promítají se zde tvorba a rozpouštění rezerv, tvorba a rozpouštění opravných
položek a zúčtovává se sem i daň z příjmů. Promítly se sem i již zmiňované výnosy z finančních
investic.

Z ostatních druhů společných nákladů jsou objemem největší náklady na sociální program,
které dosáhly výše 3,5 mil. Kč.
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5. Finanční analýza

Ukazatele finanční analýzy jsou tradičně výborné v oblasti Iikvidity a zadluženosti. Slušně se vyvíjejí
ukazatele aktivity, kde zvýšení doby inkasa pohledávek jde na vrub pohledávky za státem (vyšší
zaplacené zálohy na daň). Ukazatele rentability se dostaly v kontextu snižující se inflace na solidní
úroveň.

Tabulka 14 Ukazatele finanční analýzy

1997 1998 1999 2000 2001
l1Ei~t~@ldl~~
8301 Current ratio 3,1647 4,2013 3,3728 5,3748 5,9212
8302 Quick ratio 2,8617 3,9440 3,1972 5,1450 5,7496
8303 Cash ratío 1,9676 3,1149 2,3986 3,9752 4,3756
ýi<a.it.eřé itEíJ<liřfR~.i.l~'t\'řr'V:i~J!ir--
8305 Celková zadluženost 0,0612 0,0794 0,0839 0,0533 0,0606
8306 Úrokové krytí 98,3600 366,5897 325,7846 978,2500 421,1622
8307 Stav překapitalizování 1,2079 1,2937 1,2559 1,3441 1,4121
8308 Dlouhodobá zadluženost vI. jmění 0,0015 0,0031 0,0016 0,0010 0,0014
8309 ÚVěrová zatíženost HIM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8310 Koeficient samofinancování 0,9388 0,9206 0,9161 0,9467 0,9394
8311 Míra zadluženosti vlastního jmění 0,0652 0,0863 0,0916 0,0563 0,0645y'k~.~~~:a~Yl\i::""~~\l%W~-···--u"-
8312 Doba obratu zásob 13,1361 10,6266 8,5933 7,0588 5,3456
8313 Doba inkasa pohledávek 38,7580 34,2559 39,0899 35,9308 42,8130
8314 Doba splatnosti krátkodobých závazků 26,1328 29,3412 32,1212 23,5046 23,6758
8315 Doba obratu kapitálu 725,1270 670,2751 650,1029 593,9947 577,1353liRaZq~ei~ňtatNltQ.·Z- - - --------
8316 Rentabilita tržeb 0,0085 0,0289 0,0414 0,0931 0,0380
8317 výnosnost celkového kapitálu 0,0049 0,0279 0,0402 0,0725 0,0281
8318 Rentabilita celkového kapitálu 0,0043 0,0157 0,0232 0,0572 0,0240
8319 Úhrnná výnosnost celkového kapitálu 0,0050 0,0280 0,0403 0,0726 0,0281
8320 Rentabilita vlastního jmění 0,0046 0,0171 0,0254 0,0604 0,0256
8321 Výnosnost vlastního jmění 0,0052 0,0303 0,0439 0,0766 0,0299
8322 Rentabilita základního jmění 0,0046 0,0173 0,0262 0,0663 0,0286
8323 Průměrný úrok 0,0008 0,0010 0,0015 0,0014 0,0011
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PŘílOHY:

Dokumenty

~ výrok auditora
~ roční závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přiloha účetní závěrky)

Grafy
Struktura aktiv
vývoj oběžných aktiv
Struktura pohledávek z obchodního styku podle času
vývoj hospodářského výsledku před zdaněn lm v porovnání s rozpočtem
Průměrný výdělek podle vzdělání

Tabulky
~ Srovnání nákladů a výnosů podle druhů
~ SrovnánI nákladů a výnosů podle středisek
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Auditorská zpráva
" • v ,pro zverejnent

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky České tiskové kanceláře,
povolená zkratka ČTK, se sídlem: Opletalova 5/7, PSČ 111 44, Praha 1, IČO: 47 11
50 68 k 31. prosinci 2001. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán
ČTK. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými
směrnicemi Komory auditoru České republiky. 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
vydání našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka zobrazuje ve všech významných
ohledech aktiva, závazky a vlastni kapitál České tiskové kanceláře k 31. prosinci
2001, výsledek hospodařeni a flnanění situaci za rok 2001 v souladu se zákonem
o ůěemietví a příslu§nými předpisy České republiky.

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 15.března 2002

Ing. Petr Šrámek

číslo osvědčení o zápisu

do seznamu auditorských společ ostí: 31

Pod dvorem 2, 162 00, Praha 6
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úeetnl JedI)ob doNeI
CJeeInImirlw ioueaW
• dorueenlm dal\QY6ho pllzninl
za daft z pn;no

1 x pI'IaIuin6mu 1Inanen,"-,
CJradu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni ~t..1~:..roku mL .
jednot1cy: 1000 Kč

Rozvaha Oč POD 1 ·01

Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

Rok Měs(c lCo

2001 12 47115068

NAzev • alelo oettnl jedrIcily

...~!':S:~.~.~.~ .

... 9P,1~!I?~.~ .

...~~.~ .

... 1 ~9!>.<! .

oznat. AKTIVA 1ad. Bě2né útetnl 0bd0bl

a II c 81lJ11o KoreJ(Ce Netto NtIIc
1 2 3 4

AKTfIIA CELKEM 001 + 837 566 -283388 + 554178
A PohIedaYky za \!PAné Ylaml kapiW 002 O O O
B S"16 aktiva (p. 04 +12 + 22) 003 + 646 595 -275324 + 371271
B. I. Dlouhodobý neIvnoIn~ majetek (p. 05 a! 11) 004 +19633 -17 351 +2282
B. I. 1. ZlImvacI Y9daje 005 O O O

2. Nehn'lotM výsledky Yýz.kumJ a yY.ooje ooe O O O
3. Software 007 +19633 -17351 +2282.. Qcenn.1M Iri~ 008 O O O
5. JIn~ d~ nehrno1llj majetek 009 O O O
e, Nedokonee~ ~ neh~ majetek 010 O O O
7.

POIIkytnut6 alahy na dlouhodobý nehmotný
011 O O Oma e1el<

8. II. Dlouhodobý l1mo4ný majetek (r.13a!21) 012 + 423513 - 232 973 + 190 540
8. II. 1. Pozemky 013 +13057 O +13057

2. Stavby 01. + 175303 -40300 + 135003
3. Sarnosta1ni mDIIlté věci a souboly movitých vlcI 015 + 198276 -156531 +41745
.•. Pěatitelsk6 celky ttvalých POIllOlI\) 016 O O O
5. Zékladnl ItWo 8 ta!nA zvlrata 017 O O O
e, Jiný dkx.flodobý hmoIný majetek 018 +36469 -36142 + 327
7. NedOkonee~ dlouhodobý hmoIný majetek 019 + 103 O + 103
3. Poekytnut6 alahy na dlouhodobý hmolný majetek 020 +305 O +305
9. Opravna poIa2Ica k naby16111Jmajetku 021 O O O

B. III. Flnančnl dlouhodobý majetek (r. 23 a! 27) 022 + 203449 -25000 + 178449
B. III. 1.

Podl1ov6 cenné papfly a Vklady v podnIck:II
023 + 198490 -25000 + 173490, rozhodojlclm vlivem

2.
Podllov6 cenné paplry a vklady v podnlclch

024 +1500 O +1500s podstatným vlivem

3. Ostatnl dIouhodollll cenné paplry a vklady 025 +427 O +427

•• PťlJeky pocInlkclm ve sJwpInI 026 O O O
5. JinS' flnančnl dlouhodobý majetek 027 +3032 O +3032
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- -Dzriíé. '
AKTIVA !Od. e62n6 ibIlnl obdob! Mlnu16 6e. obdob!

Brutto KOI8kce Netto NetIo
a b c 1 2 3 4

C 0b62M akllYa (f. 29 + 38+ 42 + 51) 028 + 185215 -8064 + 177 151 + 149 823
c. I. zaGOby (1. 30 a! 35) 029 +5133 O +5133 +6406
c. I. 1. Malel1llil 030 +3383 O +3383 +2541

2. Nedokončeé výroba a poIoIovary 031 O O O + 121

3. V9robkY 032 +68 O +68 +2057
4. Zvllata 033 O O O O
5. Zbofl 034 +1682 O +1682 +1687

8. Poskytn"" dlahy na dsoby 035 O O O O
C. II DIouhodob6 pohledévky (1.37 aUl) 036 O O O
C. II. 1. PohlecSévky z obcIlodnlho styku 037 O O O O

2. Pohl8dévky ke spoIeenlkilm a sdru2enl 038 O O O O
3. PohlecSévky v podnlclch a rozhodujlclm vlivem 039 O O O O
4. Pohledllivky v podnJclch s podstatn~ vlivem 040 O O O O
5. Jiné pohl8dévky 041 O O O O

C. III. Kra1lWdob6 pohledOvky (r.43a%50) 042 +49174 -8064 +41110 +32608
c. III. 1. POhlecSévky z obchodnlho Styku 043 +41593 -8064 +33529 +30884

2. POhlecSévky ke spoI8tn1kům a sdru2enl 044 O O O O
3.. SocUIInI zabezpeeanl 045 O O O O
4. SIlI! • datlově poIIl.dOvky 048' +6632 O +6632 +1204
5. 0cII0!en4 da/lova po/IIed<IVke 047 O O O O
8. POhl8dévky v podnlclch s rozhodujlcfm v"vem 048 O O O O
7. POhlecSévky v podnlclch s podstatnjl'n vlivem 049 O O O O
8. JIn4I pohledllivky OSO + 949 O +949 + 520

c. rv. F'lnančnf majelek (1.52 a! 54) 051 + 130908 O + 130908 + 110809
C.rv.l. Penlze 052 + 541 O + 541 + 785

2. Účty v bank;lch 053 + 130367 O + 130367 +80024
3. Kratkodobý flnanCnf majetek 054 O O O +30000

O. OsIalnf aktiva - pI'echodn6 Očty aktiv
055 +5756 O +5756 +8924(r. 56 a! 60)

0.1. Casové rozIIlanl (r. 57 a! 59) 056 +3107 O +3107 +6166
0.1.1. Naklady pft!tlch obdob! 057 +2839 O +2839 +5823

2. f'fIJmy plI!!1ch obdobl 058 +38 O +38 + 197
3. Kurzové tozdllyaktlvnl 059 +230 O +230 + 146

0.11. Dohadné ~ety aktivnl 060 +2649 O +2649 +2758
Kontnllnl člSIo (r. 01 a! 60) 999 +3347615 -1133552 +2214063 +2153498
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-" , PASIVA Nd. Stav v bi2ném účel obdobl

a b e 5

PASIVA CELKEM (1'.62 + 79 + 105) 061 + 554178

A. Vlastni kaptil (U13 + 66 + 71 + 75 + 78) 062 + 520 598

A. I. ~kladnl kapIW (UI4+65) 063 +465402

A. I. t. ~kladnl kapIW 064 +465402

2. Vlastni akcie a vlastni obchodnl podlly 0155 O

A. II. KapMlcMt fondy (p. B7aHO) 066 +15753

A. II. ,. EmlII1I A!Jo 067 O

2. 0sIa1n1ka~1cMt fondy 068 +15753

3. OceIIovacl rozdllyz plecen6n1majetku 069 O

070 O
A. III. Fondy ze zlaku (1'.72 + 73 + 74) 071 +8977

A. III. 1. ~konnS' rezervnl fond 072 O

2. NecMIhltInS'fond 073 O

3. StatuUlml a ostatnl fondy 074 +8977

A. IV. Hos~r.kS' vS'wIedekmlnu~ .let (1'.78 + 77) 075 +17 158

A. IV. 1. NerOZdělens-zisk mlnu~ let 076 +17158

2. Neuhrazená Z1ni1a minulých Ie\ 077 O
A. V. Hoepod~kS' vS'wIedekbUného účelnlho obdobl (+/-) 078 +13308

ř. 01 - ( + 63 + 88 + 71 + 75 + 79 + 105)

B. ClzI Zdroje (1.80+84 +91 + 101) 079 +26396

B. I. Rezervy (l. 81 +82+83) 080 +2930

B. I. 1. Rezervy zákonn6 081 +2500

2. Rezerva na kurzové Z1nity 082 + 230

3. Ostatnl rezervy 083 + 200

B. II. OIouhodob6 zAvazky (r. 65 8190) 084 + 732

B. II. 1. Závazky k podnllWm I rozhodujlclm v.llvem 065 O

2. :uvazky k podnllWm s podstatným vlvem 086 O

3. 0t0uh0d0b6 pI'Ijalll zálohy 087 + 732

4. EmllOvan6 dluhopisy 088 O

5. DIouhQd0b6směnky k ~hrad6 089 O

8. Jln6 d1ouh0dcb6uvazky 090 O
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,- " ,
o;rtvJi ;

, .~:;PASIVA rtd. Slav v ~ 0č8t. obdČIbI Stav v mIIw*" oetl obdobl

a b e 5 5

8. lil I<tt1Icadob6ÚVazky (t. 92 a! 100) 091 +22734 +21331

B. DI. 1. zjyazky z obChodnllo lIYku 092 +15580 +14195

2. Uvazky ke .poIeenlkOm • sdrutenl 093 O O

3. zjyazky k zam6atnancam 094 +523 +644

4. Uvazky ulOClatnlho zabazpeeenl 095 +4834 +4523

5. Slil • d.""'" dvazky a cIotace 096 +1794 +1646

5. OcIfo2enýCIafoovýúvazek 097 O O

7. zjyazky k pocInI<Cun• mzhodujlclm vlivem 096 O (1 O

6. Uvazky k podnItOm • pocJa1a1nýmvIvem 099 O O

9. JlMúvazky 100 +3 +323

B. IV. I!ankovnllivtfy a výpomoci (r. 102 at 104) 101 O O

8. IV. 1. 8ankovnllivtfy dlouhodob6 102 O O

2. B62nAbankovnllivlry 103 O O

3. Kr4lkoclobAflnancnl výpomoci 104 O O

C. 0sta1n1 paliva • p/8chodn6 účty pasiv (r.106+ 110) 105 +7184 +6 544

C. I. CallOvA IllZlIIen( (t. 107 at 109) 106 +4349 +5046

C. 1.1. Výdaje pI'1itfchobdobl ,
107 + 600 +495

2. wno.y plllllcll obdobl 106 +3596 +4282

3. KutsoYt rozdllypallvnl 109 + 153 +269

c. u. Dohad'" 0CIypaslvnl 110 +2835 +1498

KontrolnlčIsIo (r. 61 at 110) 999 +2200569 +2123908

OdHlino dne: Osoba odpovědN za olčetnl
Z~Yerku OmAno a podpIs)

Podpis Slatulllmlho org~nu
nebo fyzIck6osoby.
kte~ je I'lčetnl)ecInoIkou

'vJl~
Osoba odpovědn~ za ače
OmAno a podpis)

(L08.03.2002

lel.: Inka:
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Schv6Ieno MF CR
e.~ 281/71 -7011199536512000

VÝKAZ ZISKů A ZTRÁT
v plném rozsahu

ke dni aU2 roku ?P.OL.
jednotky: 1000 Kč

Účatnl jednoCka doručl
účetnl ziv6l1<u ooučaen.
• cIONeenlm daI\ového p/lzMnl
za dan z pftjmU

1. pftoluln6rnu tlnančnlmu
ů/adu

Rok Měslc ICO

2001 12 47115068

Název a .!cio t'JeWj jodr'*!

..~.!!s~~~~:

.. 9p1~1f?V'l.517"" ...

.. I:'.~h,!.1.
"))9.Q<1""""",,

OznaOenl TEX T
Clslo
l'adku Skutaenoet v b4Wm účetnlm obdobl

sledovan6m minulém
a b c 1 2

Trti>y za prodej zba21 01 +9098

A Nék/ady vynalo2ené na prodané zbo!I 02 +7324
+ Obchodnl marte (r. 01 - 02) 03 +1774

II. Výkony (r.05+06+0T) 04 + 339 321
u. 1. Tr2by za prodej vlaatnlch výrobků a lIufeb 05 + 341383

2. Změna stavu vnitropodnikových msob vlastni výroby 06 -2062
3. Aktivace 07 O

B. Výkonovt apoIf8ba (r. 09 + 10) 08 + 118401
B. 1. Spothlba ma1ari6k1a _~ 09 +15912
B. 2- ~ 10 + 102489

+ PrIda'" hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 + 222 694
C. Osobnl néklady (r. 13 at 18), 12 +.182078
c. 1. Mzdové mlklady 13 + 130075
c. 2. Odměny členům cwgaInů spoIeeno.ti a drubtva 14 +1260
C. 3. NAldady na IIOCi6InI zabezpečenI 15 +44 234
c. 4. SocI61n1 nllklady 16 +6509
D. Daně 8 poplatky 17 + 900
E. Odpisy tIJouhodobjIho nehmoln6ho a hmoIn6ho majetku 18 +33798

III. Trtby z prodeje dlohoclob6ho majetku a mBIltr1élu 19 + 150
F. Zústatková cenil prodaného dlouhodob6ho majetku a materlI\lu 20 +53

11/. Zúčtováni rezerv a ČIISOY6ho rozll","1 provoznlclt výnosů 21 O
G. Tv~ •••• rv a čal<Mlho rozIiIanl provoznlch "'kIadú 22 +2500

V. ZOčtcvénl opravných položek do provoznlch výnosů 23 +6623
H. ZúčtovánI opravných položek do provoznlch nákladů 24 +2136

VI. Ostatnl provoznI výnosy 25 + 164
Ostatnl provoznI nék/ady 26 +5329

VII. Phlvod provoznlclt výnosů 27 O
J. Phlvod provoznlch "'kladCJ 28 O

Provoznl hoapodárský "Ý'ladek
29 +2837(1'.11-12-17-18+ 19 ·20+ 21-22+23· 24+ 25-28. (·27)-(-28)}
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Označeni
TeXT CIsIo Skutačnoet v bMrMIm úeetnlm obdobl

l'édku
sledovaném minulém

a b c 1 2
VIII. Trtby z prodeje cenných paplrů a vkladů 30 +11 +10

K. Prodané c.nné paplry a vklady 31 +13 +12
IX. Výnosy z flnančnlho dlouhodoběho majatku (f. 33 + 34 + 35) 32 +14334 +19520
IX. 1. Výnosy z cenných paplrů a vkladú v podnIcich ve skupiné 33 O O

2. Výnosy z _ich dlouhodobých cenných paplrů a vkladú 34 O O
3. Výnosy z oslalnlho finanertlho majetku 35 +14334 +19520

X Výnosy z krttkodob6ho fInIInčnlho majetku 38 + 776 +56
XI. ZúčIov6n1 rez,"", do finanertich výnosů 37 + 146 +32

L. Tvorba rez,"", na finančnl nékl_dy 38 + 230 + 146
XII. ZúčIov6n1 opt8vnS'ch poIotek do finančnlch výnosů 39 O O

...
M. ZúčIov6nl opravných poIotek do f&nanertlch nékladú 40 +2000 +11 500

XIII. Výnosové úroky 41 +3437 +3492
N. Nékladové ůroky 42 +37 +40

xrv. Ostalnl ft_I výnosy 43 + 338 +1558
O. Ostatnl finančnl néklady 44 +4739 +4012

xv. Pfevod finančnich výnosů 45 O O
P. Prevod finančnich nAldodů 46 O O

- HoIpodé/s1lý vý._k z nnanertJch operaci
47 +12023 +8958rr. 30-31 +32 + 36+37 -38.39 -40+ 41-42 + 43 -44 +(-45)-(-46)1

R. Oan z plljmů za bětnou člnno.t (t. 49 + 50) 46 +2026 +7131
R. 1. - splalné 49 +2026 +7131

2. - ocIIofené . 50 O O
51

- HospodMský výs_ za běfnou činnost (t. 29 + 47 - 48) 52 +12834 +28381
XVI. MimoI'édn6 výnosy 53 +1848 +4821

S. MimoIádné néklady (t. 37 + 43 - 44) 54 +1162 +1243
T. oan z plJJmú z mimol'édné činnosti (t. 56 + 57) 55 + 212 +1109
T. 1. - splatné 56 + 212 +1 109

2. -odIofené 57 O O. Mimohldn9 hospoda/'sllý výsledek (t. 53 - 54 - 55) 56 +474 +2469
U. Pfevod podlkl no hospodál8l<6m výsledku společnlkům (+1-) 59 O O
- ~ výsledek za ůčetnl obdobI (+1-) (I. 52 + 56 - 59) 80 +13308 +30850

HospodIII8I<9 výsledek pIed zxlan6nlm (+/-) (1'. 29 + 47 + 53 - 54) 61 +15546 +39090
KontroInI čisto (t. 01 a261) 99 +1677 046 +1 744 279

Osoba odpov6dné za ůčetnl

/Ii';?
OdesIéno dne: Podpts 81atutámlho orgánu

nebo fyzické osoby,
ktenl je účetnl jednotkou

Osoba odpovědná za účetnlcM

rc tal.: linka:
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V, , r v

CESKA TISKOV A KANCELAR
v, 'v" v

PRlLOHA UCETNI ZAVERKY 2001

1 - Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky
název: Česká tisková kancelář
sídlo: Praha 1, Opletalova 5, PSČ 111 44
právní forma: veřejnoprávní organizace, zřízena zákonem Č. 517/1992Sb.
předmět činnosti: šíření slovního a obrazového zpravodajství

organizační struktura:
Úsek generálního ředitele
Úsek slovního zpravodajství
Úsek obrazového zpravodajství
Telekomunikační odbor
Obchodní úsek
Ekonomický úsek
Pressfoto
Pro text

statutární orgán:
zástupce:

generální ředitel: JUDr. Milan Stibra1
ekonomický ředitel: Ing. Radim Novák

1.2 Podniky ve skupině
ČTK REPRO, a.s., Žirovnická 3124, Praha 10
NEWTON I.T, S.r.o., Politických vězňů 10, Praha 1
ČEKIA, a.s., Opletalova 5, Praha 1
NERIS, s.r.o., Opletalova 5, Praha 1

62% - 179 490 400,-Kč
50% - 1 500 OOO,-Kč
100% - 5 000 OOO,-Kč
100% - 14000 OOO,·Kč

K účasti ČTK REPRO byly v souladu se zásadou opatrnosti vytvořeny opra
položky v souhrnné výši 25 000 000,-- Kč.

1.3. Zaměstnanci

průměrný počet
běž. období minulé období

osobní náklady
běžné období minuléobdo/iv tis.Kč

384 374 182078 171 637zaměstnanci

12 12 14480 13609z toho řídící pracovníci
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2 - Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování

2.1. Oceňování
Nakupované zásoby jsou v účetnictví oceněny pořizovací cenou. Ve skladu je používána
metoda FIFa.

2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
ČTK nemá majetek oceňovaný v reprodukční pořizovací ceně.

2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Do pořizovací ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu, poštovné, balné, montáž, clo, celní
poplatky, úroky, slevy.

2.4. Změny způsobu oceňování, odpisování a účtování
Oproti předcházejícímu účetnímu období nebyly provedeny žádné změny.

2.5. Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny tak, aby stoprocentně pokryly
pohledávky starší než 6 měsíců ..
Opravná položka k finanční účasti k ČTK Repro, a.s. byla stanovena na základě
vyhodnocení předběžných výsledků hospodaření s respektováním zásady opatrnosti.

2.6. Způsob stanovení odpisových plánů
Investiční majetek je zařazován do kategorií shodných životností jako pro daňové účely.
Nehmotný majetek je odepisován v první skupině. Odpisování začíná měsícem zařazení
majetku d V", úe í odni . kto pouzrvaru. cetm o prsy JSou stanoveny ta o:

odpisová skupina % Doba odpisování
1 viz tabulka 4
2 16,7 6
3 8,4 12
4 5 20
5 3,4 30

tabulka pro skupinu 1:

měsíc zahájení
1 2 3 4 5 celkemoooisů

1 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 100%
2 36,67 30,83 20,83 10,83 0,84 100%
3 33,33 31,67 21,67 11,67 1,66 100%
4 30,00 32,50 22,50 12,50 2,50 100%
5 26,67 33,33 23,33 13,33 3,34 100%
6 23,33 34,17 24,17 14,17 4,16 100%
7 20,00 35,00 25,00 15,00 5,00 100%
8 16,67 35,83 25,83 15,83 5,84 100%
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2.7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách
Pro přepočet cizí měny na českou měnu při vyúčtování nákladů zahrani
zpravodajů se používá pevný kurs, a to vždy k prvnímu dni měsíce, vos
případech je používán denní kurs ČNB. K rozvahovému dni je použit kurs Č
národní banky k 31.12.

3 - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
(a) rozpis samostatných movitých věcí v tis.Kč

účet 022 účet 082

energetické a hnací stroje a zařízení 23416 12446
pracovní stroje a zařízení 447 432
přístroje 157 191 128682
dopravní prostředky 5448 4786
inventář 11 774 10186

(b) nehmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč

I software

(c) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetkuv Kč

31. J 2.00
přírůstek úbytek

3 J.J 2.01

poč. stav

21 983622 37560 234156461469584
458993 o 12277 446716
163572768 2013129013 749 527 157 191
5417224 31030 o 5448254
12 196732 o 422781
162424509 12878 715 o 175303
18966939 o 19632666024
333993
32 104904
417459684

(d) drobný dlouhodobý majetek v tis. Kč

I účet 028
36155

I účet 088
36115

333993
5208620 1 198491 36115033

21 80239934003500 429660
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(e) ČTK vlastní akcie a podíly v těchto společnostech:

název pořizovací cena v Kč
ECONOMIA, a.s. 200000,-
CTK REPRO, a.s. 179490400,-
CEKIA, a.s. 5000000,-
NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. 1 500000,-
NERlS, S.f.O. 14000000,-
jednotlivé akcie 226753,-

Jednotlivé akcie jsou zakoupené pro pracovní potřebu ekonomické redakce.

3.2. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 31.12.2001 jsou 14356431 Kč.

3.3. Závazky

Závazky po splatnosti k 31.12.2001 jsou 2 908 721 Kč.

3.4. Zákonné a ostatní rezervy

účet 45 - v tis. Kč poč.zůst. tvorba čerpání koneč. zůst.
na kursové ztráty 146 , 230 146 230
na opravy O 2500 O 2500
ostatní 200 O O 200
celkem 346 2730 146 2930

V roce 2001 byla nově vytvořena rezerva na opravy, které se uskuteční v rámci
rekonstrukce TZB objektu Opletalova a výstavby nového redakčního sálu v roce 2003.
Rezerva byla tvořena v souladu se zákonem č.593/92 Sb. o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů.

3.5. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku v tis. Kč

náklady výnosy HV

úsek slovního zpravodajství 178000 215 891 37891
úsek obrazového zpravodajství 51 182 60430 9248
telekomunikační odbor 34971 22742 -12229

přílohu sestavil:
přílohu schválil:

Daniela Pospíšilová
Ing. Radim Novák, ekonomický ředitel ČTK
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Struktura aktiv k 31.12.2001

ipohledávky
! 7,42% ----~_

'zásoby
0,93%

stroje a přistroje
7,53 %

ost.aktiva
1,04 %

Íii~ý h~.majetek
0,13 %

nehm.maj.
0,41 %



Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

vývoj oběžných aktiv od r. 1997
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Struktura brutto pohledávek podle času k 31 .12.2001 (v tis. Kč)



Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

vývoj HV před zdaněním v porovnání s rozpočtem 2001

Skutečnost
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Srovnání nákladů a výnosů podle druhů

tetekom unikačn! služb

kut.12001 kut. 2000' Index, Rozp.2001
13308 ' 30 aSI! 0,4314 1 550

382938 383804 O,jl978 350 473
378 245 394854. 0,9534 352024

Nák'lady
11 300 12199 0.9263 10947
3577 3961 0.9031 3528
1 036 1 017 1.0181 1 282
7324 6280 1,1662 6451
8595 6934 1,2395 9321

12770 13019 0,9809 12715
15105 14266 1,0588 16767
3056 4841 0,6314 5062

14211 14098 1.0080 14040
47599 43457 1,0953 48597
79971 76662 '.04,32 84467

124 540 117 175 1,0628 118781
5535 6037 0,9169 7 337
1260 1 250 1,0083 o

44234 41 878 1,0563 41 574
6408 5226 1,2261 6977

101 72 1,4107 o
182078 171 637 1,0608 174 &68

900 2315 0,3886 314
53 929 0,0566 o

33798 36385 0,9289 37395
5219 3692 1.4135 o

37 40 0.9322 o
2558 2478 1,0322 1 747

1'37,23, ' >;jt;) 26'25c6' 'o 522'7 7639
1 153 1 017 1.1332 o

5 o o
59 216 0.2693 o
46 o 609.2109 o

1 16 0,0560 o
2500
1 479 1 054 1,4026 o

657 1 274 0,5159 o
13 12 1,0661 o

2162 1 534 1,4219 o
230 146 1,5710 o

2000 11 500 0,1739 o
142 350 0.4061 o

o 200 0,0000 o
1 020 693 1,4717 o
2026 7208 0.2610 o

212 1 032 0,2057 o

o! raflcké stužb
náku a entur

dosud neuvedené ost.s!užb
518 Ostatnl slulI> celkem
521 mzdové náklad
521 honoráře
523 odměn statut.or ,
524 zákonné soc, ctíštěnt
527 zákonné soc. náklad
526 ostatnl sociálnl náklad

52 0sobnl náklad c,elkem
53 daně a o latk

541·2 zúst. cena rodaného rnaíetku
551 od is
546 od is ohledávek
562 lacené úrok
568 ostatnl řin. náklad

513 náklady na reprezentaci
543 dary
544 smluvnl okut a úrok
545 oslalnl pokul a ená/e
548 osla tni provoznl náklady
552 tvorba rezerv na o rav
558 tvorba zák,opr, o/olek k ohl,
559 Ivorba ost.oor. otože« k ohl,
561 prodané cenné aplr
563 kursové ztrát
574 tvorba rezerv k ttn.nék).
579 tvorba opr. otože« k tin.nékt.
582 manka a ~kod
584 tvorba rezerv
588 ostatnl mimofádné náklad
591 dalI z ťlimů z bélné činnosti
593 dalI z pfijmů z mimoť. činnosti

účet
RO,K Skut. 2001 ' Index R ozp; 2001

6270 0,7342 9050
• obchodní 242414 1,0465 237720
- technika 14992 1,0095 15269

26049 1,1095 24 388
s náim 10472 1,0367 10557
- ostatn! 41 166 1,1619 32908

335 113 1,0642 320842
9096 1.1651 7791

350481 '"" 1;0581 33.1682
-2062 ·21,4273 600

150 0,0064 490
3437 0,9642 3790

14334 0,7322 4020
9905 0,5874 5441

113 0,0292 O
O 0,0000 O

51 O
O 0,0000 O

4553 2,6159 O
2069 0,6506 O

11 1,1000 O
211 0,2279 O
776 O
127 633 0,2007 O
146 32 4,5536 O

O 3750 0.0000 O
1 848 1 069 1,7264 O

601

644
645
646 v nos
648
658
659
661
663
666 vvnos
668
674
684
688
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Srovnání nákladů a výnosů podle středisek

~~ ',lo' • ," ." LNákJad~ - Výnosy "'~ .5'~" HOSpo~ký ••ýslédekló

Skut.2001 Skut 2000 Index Rozp.2001 Index Skut. 2001 Skut. 2000 Index Rozp.2001 Index Skut. 2001 Skut.2000 Index Rozp.2001 Index
[úsek slovního zpravodajství - éR 154690 145179 1,06551 147046 1,05198 215444 211246 1,01987 219000 0,98376 60754 66067 0,91959 71954 0,84434
[úsek slovniho zoravodaiství • zahr.odb, 23310 20975 1,11133 20875 1,11665 447 401 1,11671 42 10,65393 -22862 -20574 1,11121 -20833 1,09743

USZcelkem. 178000 166154 1,01130 167921 1,06002 215891' 211647 1,02006 219042 'O98562 , 31892 ,A51492 0,83293 51122 Q,74121
1úsek obraz. zpravodaiství - zor. 33284 33593 0,99080 32911 1,01132 40300 34803 1,15795 33401 1,20657 7017 1211 5,79511 490 14,32568
Iúsek obraz. zpravodajství - komerční 17 899 16930 1,05724 16684 1,07284 20130 18799 1,07081 19028 1,05791 2231 1869 1,19361 2344 0,95162

UOZcelkem 51182 50522 1,01308 49594 1,03202 60430 53602 1,12739 .52429 ' 1,15262 , 9248 3''089 3~0.Q260 283'4 3,26290
Telekomullíkační odbor celkem 34972 34375 1,01735 39883 0,87686 22742 21989 1,03425 16461 1;38156. -12230 -12387 Ó:IlcS13.5 -2H22 0,52216

lobchodnf úsek 10231 9349 1,09434 10461 0,97808 58 32 1,84127 O ,10173 -9318 1,09181 ,10461 0,97254
lobchodni úsek, bártrv 10006 4566 2,19162 6390 1,56593 8598 4265 2,01618 6390 1,34554 -1408 -301 4,67563 O
lobchodni úsek - reklama 937 852 1,09992 1411 0,66402 . O O O -937 ,852 1,09979 -1411 0,66402

Obchodní úsek - celkem 21174 14767 1,43393 18261 1,15952 8656 4296 2,01490 6390 1,35462 -12518 -:10471. 1,19555 -11871 '1,05450
!AGENTURA ,,' ."~ :.;r 285328 26581' 107340 275659 '1,03508 307119 .•• 291533 105552 .294322 M4552 22 391 2571.5 0;81075 11683 1,1l1919

[úsek GŘ 5235 4984 1,05032 4932 1,06131 17 60 0,28405 O -5218 -4924 1,05969 -4932 1,05784
lekonomický úsek - ŘaS 11718 11319 1,03529 11650 1,00580 309 364 0,84834 296 1,04183 -11409 ,10953 1,04166 ,11354 1,00486

~aStelkem . ~ I lil' 18953 •. ,16302 1,0~8'9 'e. '16583 1"1,0223<1 326 424 0,76826 ~,. 296 1,099.52 -16627 -1SlIn 1.04725 -1'6286 1,OZOtl
Provoz celkem ·N. ~: . "'29909 - 30 798 097,115 i'I 32897 0,909'19 .,. 37498 37:659 0,99513 . 34945 1,07307 ~, ••1589 6861 110606 'fr~048 3,70573

lekonomický úsek celkem 41627 42116 0,98839 44547 0,93445 37807 38023 0,99432 35241 1,07280 -3821 -4092 0,93368 -9306 0,41054
C.ik'4m A'GENTURA+ŘAS+Proyciz. :. .,3321.90; :J12918 1.01S,159 ,3:t5138 1.02169 . 345.543 3~9616 1.04832 , '.'329563 1.04849 i' f'13c353 ,.",16699 0.19962' "4J24 .3,:Qt815
pre.ssloto ,v. r:: '~: 'ti; .i; ; riJ' ;~. '...,ry~" 2588 . ':r.' .••• , 4,940 0.5Z39& .. ~ 902 O,5280t . ,'1834 ,: 564B 0;32476 Q';f tU11 0.:29064 ~iPz;" -754 "" ,l,"Ylla ,-1.Q6525 '''i'\':;~~1409 \.(l,53m

[Protext 1453 1315 1,10558 1244 1,16795 2685 2481 1,08217 2250 1,19342 1232 1167 1,05580 1006 1,22494
dalši nemedlální činnosti O O 616 0,00000 O O O O O -616 0,00000

N"",edlalnl činnosti celkem '" ;:: ,.:'. ,•• iIl1453 ?' 1315 1,10558' , 1860 0.18123 . ',:,"'".2:Jl85 2.481 1,08217 2250 1,10342 1232 ~.1~7: 1,05580 390 3,16170
Hospodáiská středís)ta'cell<em ' .., '3,36232 319172 1,05345 331'901 1,01305 350062 337145 1,03647 338124 1,03531 13831 ~18 57'4 0,74463 i- ~, .6223 2;22271

zrušená střediska O O O O O O O O O
účasti 505 375 1,34750 382 1,32281 14161 19639 0,72108 4020 3,52271 13656 19264 0,70889 3638 3,75371

statutární fond 77 145 0.53283 380 0,20289 O O O -77 -145 0,53283 -380 0,20289
úroky přijaté O O O 4466 3458 1,29153 3790 1,17826 4466 3458 1,29150 3790 1,17823

ostatní nerozúčtované 20594 39020 0,52778 11659 1,76642 7240 32929 0,21986 5900 1,22710 -13354 -6091 2,19247 -5759 2,31899
nerozúčt nákt, a výnosy celkem 20671 . 39165 0,52780 12039 1.7170,8 11-706 36387 0,32170 9.690 1.2080.0 -8966 '2178 3,22741 -2349 3,8H48
Rada ČTK 1709 1808 0,94550 1837 0,93057 O O O -1709 -1808 0,94545 -1837 0,93057
Rekonstrukce 322 619 0,51978 360 0,89417 O 59 0,00000 O -322 -561 0,57421 -360 0,89417
Sociální orooram 3498 2665 1,31260 3955 0,88457 316 824 0,38378 190 1,66421 ,3182 -1841 1,72819 -3765 0,84523

SpólE čné celkel'li,,1~"~'~;~ ·'~'i.~%\''4co, 26706 •. " 44 632- 0.598!$ ., <. 18572 1;il~19f. 1.>"26>18.3 "i-..56 'lI08 046009 l'ř· .•• ·. 't3'~0 11,8836'1 'I~· , ~523 -1U~6 .:0,0'4261 ",;:1lí>A872 . íl'.'1~1!15

C,TK"éelkem "lil, . -r.; ~:_1t'c.-iiiP.";' .,. ~2938 '383804 I ;; 0,991.6 ,~350 473 1,0356 "'"3762451 ,., 3Á 6531--1"0,9534J 'fi352 0;141 t,06811 _ "1'3-308'1"'" ,30 8501 4>,43141 <'" 1.5SOt., 8,5834
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III. ~ráva O činnosti Rady České tiskové kanceláře

Stejně jako v minulých letech zařadila Rada ČTK do podrobné Výroční zprávy o činnosti a
hospodaření Ceské tiskové kanceláře také informace o svém vlastním působení v roce 2001.
K zákonným povinnostem Rady ČTK patří schválení rozpočtu a závěrečného účtu agentury včetně
návrhu na rozdělení zisku, především však dohled nad plněním základního poslání ČTK jakožto ve·
řejnoprávní instituce, jímž je poskytování objektivních a všestranných informací. V souvislosti
s pokračujícím rozvojem nových médií je třeba konstatovat, že agentura se stále více dostává do pří·
mého kontaktu s veřejností, a to tvorbou a distribucí zpráv SMS a stránkami internetových novín.
Hlavně prostřednictvím svých dceřiných společností pak rozšiřuje okruh svých zákazníků mimo medi·
ální sféru. Tento trend má trvalý charakter a Rada ČTK mu věnuje zvýšenou pozornost.

Rada ČTK pracovala v roce 2001 v tomto složení: předseda PhDr. Mariin Přibáň, místopřed-
seda PhDr. Václav Vrabec, Csc., místopředseda PhDr. Eleanore Rasmussenová, členové RNDr.
Pavel Augusta, Slavěna Broulíková, Ing. Mariina Mohylová, Mgr. Zdeněk Zajíček.

V roce 2001 prošla ČTK svým způsobem "zatěžkávací zkouškou". Stěžejní mediální událosl
desetiletí - jak snad z čistě profesionálního hlediska můžeme označit teroristický útok na USA 11. zán
2001 - zvládla bezchybně a vysoce pohotově, na úrovni nejpřednějších světových agentur. Rada ji za
to vyslovila uznání a považuje za správné zdůraznit to i v této zprávě.

V souvislosti s nejrůznějšími ohlasy z četných diskusí považuje Rada za vhodné zdůrazní
málo vnímanou skutečnost, že ČTK, jako jediná z institucí plnících veřejnoprávní poslání, není nijaK
dotována ani ze státního rozpočtu, ani z výběru poplatků. Hospodaří výhradně se zdroji z vlastni ob-
chodní činnosti.

Průřez činností Rady ČTK v roce 2001

V roce 2001 uskutečnila Rada ČTK celkem 31 řádných zasedání, kterých se pravidelně účastnil ao
aktuálním dění v agentuře informoval generální ředitel ČTK JUDr. Milan Stibral. Při projednáván:
hospodářských otázek a otázek přípravy transformace byl přítomen rovněž ekonomický ředitel ing
Radim Novák. Kromě těchto zasedání se k řešení jednotlivých úkolů dle potřeby scházeli předseda a
místopředsedové Rady a případ od případu další členové Rady. Ze všech zasedání byly pořlzers
zápisy, uveřejněné na webových stránkách. Rada rovněž vydala celkem 12 usnesení uvedených
v příloze.

Na svých zasedáních řešila mj. následující problémy:

• Vedla spolu s managementem zásadní diskusi o problému SMS zpráva titulkování zpráv, nebo
právě v této maximálně stručné verzi zpravodajství je ohrožena objektivita a přesnost. Sama
stručnost může totiž někdy zkreslit obsah. Rada se zabývala i problematikou ověřování zdroju
zpráv.

• Rozsáhlé diskuse probíhaly rovněž na téma dceřiných společností, obsahu jejich činností a prová·
zanosti s vlastní činností ČTK.

• Rada se rovněž zabývala vytvořením nového tzv. zábavného zpravodajského servisu Mix vytvo-
řeného především z obchodních důvodů, neboť většina médií částečně mění své zaměření smě-
rem k zábavným informacím. Rada se v tomto případě zaměřila na obsah tohoto servisu a na jeho
srovnání s podobným servisem světových agentur, aby vyloučila obavy z .bulvárnosti" této nove
služby.

Na základě podnětu (a také v souvislosti s transformací) se Rada věnovala spolupráci ČTK s
Státním ústředním archivem, zvláště v případě fotoarchivu ČTK.

Rada se rovněž zabývala přípravou zásadních stavebních úprav v komplexu budov ČT
v Opletalově ulici, jejichž cílem je zřízení velkého redakčního sálu. Jde o velmi závažnou otázku ja
z hlediska finančních nákladů, tak z hlediska možných důsledků pro pracovní zvyklosti klíčových pr
covníků agentury. Rada usoudila, že tato přestavba je vzhledem ke světovým trendům vybave
agentur nezbytná.
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Každé čtvrtletí se Rada pravidelně věnovala kontrole hospodářských výnosů ČTK. Dne 31.
května 2001 se Rada zúčastnila výjezdního zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP ČR
v Lipnici nad Sázavou. Na svém příštím řádném zasedání pak zhodnotila projednání Výroční zprávy
ČTK v orgánech PSP ČR.

Průběžně po celý rok se Rada zabývala diskusemi o transformaci ČTK, neboť by ve svém
funkčním období ráda předložila Sněmovně reálný a dobře propracovaný návrh. Transformaci je proto
i v této zprávě věnován samostatný bod.

V neposlední řadě se pak Rada věnovala došlým stížnostem a upozorněním. Jejich shrnutí je
uvedeno v následujících odstavcích.

Stížnosti a upozornění

Na svých zasedáních se Rada průběžně zabývala analýzou a řešením stížností a vyhodnocovala
došlá upozornění a podněty. Některé z nich zde vybíráme.

Dne 31. ledna 2001 došla Radě stížnost od tehdejšího zmocněnce vlády ČR pro lidská práva
Petra Uhla, ve které si stěžuje na několik zpráv zveřejněných ČTK v průběhu měsíce ledna. Týkalo
se to zprávy .Moravisté připravují informační akci ke sčítání lidu", dále .Moravská demokratická stra-
na podala trestní oznámení na Uhla" a zpráva .Pekinq podepíše dohodu o právech; Annan v Tokiu".

V prvním případě lze souhlasit pouze s částí, ve které se ve stížnosti uvádí opomenutí zdroje
informace, neboť další text zprávy má pak povahu vlastní agenturní informace, resp. konstatování
nezpochybnitelného faktu. Ostatní body obsažené ve stížnosti byly sporné a nebylo možno je při-
jmout. V textu stížnosti nebyly uvedeny ani formulace, ani detailnější časové informace, které by bylo
možno prověřit.

V dalším případě, týkajícím se podání žaloby na Petra Uhla jako na veřejného činitele, Rada
zjistila, že agentura zařadila tuto informaci do svého zpravodajského servisu poté, co se tuto zprávu
dozvěděla přímo od předsedy politické strany MDS Dřímala, a nikoliv že by agentura sama o sobě
tvrdila, že trestní oznámení bylo podáno.

V posledním případě stížnosti týkající se kritiky titulku a nepřesnosti zprávy Rada souhlasila
se stěžovatelem, ale současně upozornila, žé ve zmiňované zprávě šlo především o cestu generální-
ho tajemníka OSN do Číny a ne o význam budoucího paktu, o kterém bude ČTK informovat až poté,
kdy Čína tento pakt ratifikuje. Celá stížnost se týkala několika aspektů práce agentury. Rada své sta-
novisko předala spolu s vysvětlením generálnímu řediteli ČTK a tam, kde shledala pochybení, vy-
zvala generálního ředitele, v souladu se zákonem, k nápravě.

Stížnost na ČTK ze dne 28. srpna 2001 byla podána panem Tomášem Pecinou z Britských
listů. Týkala se zprávy vyšlé na zpravodajském serveru ČTK České noviny dne 27. srpna 2001
s názvem "Britským ani českým cestujícím kontroly příliš nevadí". Stěžovatel měl zato, že jejím zveřej-
něním bylo porušeno ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři tím,
že zpráva poskytla nevyvážený prostor jednomu názoru, který nebyl konfrontován relevantními proti-
názory. Stížnost obsahovala i tvrzení stěžovatele, že zpráva nebyla původní, ale že se jedná o repub-
likovaný text vypracovaný jinou agenturou.

Rada při svém posuzování této stížnosti dospěla ke zjištění, že zpráva nebyla v rozporu se
zmiňovaným zákonem a nebyla tudíž pochybením ČTK. Zákon č. 517/1992 Sb. v § 2 definuje poslání
České tiskové kanceláře jako "poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné
vytváření názorů. Tuto činnost vykonává ČTK podle stejného paragrafu "Šířením obrazového a slovní-
ho zpravodajství".

Napadená zpráva se opírá o názory náhodně vybraných lidí, kteří byli přítomni na letišti Pra-
ha-Ruzyně a vyjadřovali se k problému kontrol britskými imigračními úředníky. Ze zprávy vyplývá, že
byly osloveny celkem 4 osoby. Tři z nich se vyjádřily ve prospěch přítomnosti britských úředníků.
Názor kontroly odsuzující je uvozen větou .Někteři cestující britské kontroly odsuzovali", z čehož jasně
vyplývá, že citovaný názor jedné z osob byl vybrán jako ukázka toho typu postoje. I opačné výroky
ostatních osob lze v kontextu chápat jako typické pro určitou názorovou skupinu. ČTK ve své zprávě
dále shrnula vývoj celého problému.

Vyváženost zpravodajství zákon č. 517/1992 nepožaduje (na rozdíl od obdobných zákonů o
České televizi a Českém rozhlase). Je to logické. ČTK informuje o tom, co se stalo a reprodukuje (v
tomto případě) zjištěný názor na konkrétní problém na konkrétním místě, který může sám být značně
nevyvážený. Vyváženost zpravodajství - v případě zkoumané stížnosti vyváženost jedné konkrétní
zprávy - by znamenala, že zpravodaj musí za každou cenu nalézt stejný poměr názorů pro a proti,
což nemusí pravdivě odrážet popisovanou skutečnost.
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Zpravodajství ale naproti tomu musí být objektivní, což znamená, že musí poskytovat reálný
obraz popisované události. Musí být rovněž všestranné, což znamená, že reálně popsaný obraz
musí být úplný. Tak praví zákon. Měřeno těmito hledisky je napadená zpráva objektivní a všestranná.

Poskytuje všestranný, reálný a ucelený pohled na konkrétní problém a mapuje i jednotlivé, ne
vždy totožné názory.

K další části stížnosti se Rada vyjádřila tak, že jí nic není známo o působení .vlivové agentury'
na ČTK. Ani "stylizace výpovědi", ani "výběr jmen údajných řečníků" nepovažovala Rada za dostateč·
nou indicii, aby se tímto podezřením zabývala. Svým vyjádřením stěžovatel naznačoval, že osoby
oslovené zpravodajem ČTK buď neexistovaly, nebo se v inkriminovaném čase poblíž ruzyňského
letiště nevyskytovaly. Významné by bylo svědectví některé ve zprávě citované osoby, že buď měla27.
srpna jiný názor, nebo do Británie necestovala. Bez důkazů to však Rada musela pokládat za ničím
nepodložené tvrzení, navíc hrubě urážející dobré jméno České tiskové kanceláře.

Stěžovatel byl požádán, aby reakce Rady byla zveřejněna stejným způsobem jako bylazve-
řejněna stížnost, tj. na internetu.

Čas od času se stává, že ojedinělí stěžovatelé na zpravodajství ČTK povýší svůj vlastni post~
k určitému problému na postoj většinový a domnívají se, že by ho měla ctít i agenturní zpráva.Tak
tomu ovšem není a nemůže být. Nelze očekávat, že zpravodaj ČTK v náhodném výběru vždy nalezne
osobu s názorem shodným s názorem stěžovatele.

V další stížnosti - pana Lynche Jesse Roye, zaměstnance agentury ČTK - ze dne 3. května
2001 byly zpravodajství ČTK vytýkány nevhodné a necitlivé formulace v některých článcích o uprchl~
cích. V tomto případě šlo o nedorozumění a po řádném vysvětlení došlo k dohodě.

Stížnost z 8. října 2001 byla podána předsedou Rady Českého rozhlasu dr. Richardem
emanem, jejíž podstatou byto tvrzení, že ČTK vydala dne 24. září 2001 informace, "které se ne
kládaly na skutečnosti", o usnesení mediální komise o jednostranném vysílání stanice ČRo 6 - S
bodná Evropa. Stížnost byla oprávněná pouze pokud jde o dílčí nepřesnost informace, kritika vysíl
se nestala předmětem usnesení žádného parlamentního orgánu, ale ve skutečnosti byla vyslov
pouze některými členy této komise.

S dalším textem stížnosti Rada po pečlivém prostudování agenturních zpráv nesouhla
s interpretacemi stěžovatele. ,

Upozornění se týkala zvláště psaní velkých písmen ve zpravodajství o náboženství a církví
a v jednom případě o zdrojích informací pouze z jedné zainteresované strany. V obou případech
upozornění konzultována s GŘ a pisatelé požádáni o případných nedostatcích ve zpravodajství ČTK
nadále Radu informovat, samozřejmě s konkrétními časy vydání, aby bylo možno chyby dohledal.

Z podnětů, stížností a upozornění se Rada ČTK zabývala především obsahem zpravodaj
ho servisu a interpretací faktů obsažených v informacích zpravodajů.

V agenturním servisu, který představuje stovky zpráv denně, se čas od času vyskytnouI
mulace nebo stavba zpráv, které Rada nepovažuje za kvalitní, a proto se k nim staví kriticky. Něk
v nich lze rozpoznat i subjektivní stanovisko autora zprávy, což je pochopitetně nesprávné. Ve zd
jící většině jsou však informace a zpravodajství ČTK získány z několika pramenů a zpracová'
objektivně. Ve zkoumaných případech se nejednalo o svévoli či manipulaci s fakty, ale o prostéi
viduální pochybení, kterým se nevyhne žádný sdělovací prostředek.

Stížnosti byly vždy projednávány standardním způsobem s generálním ředitelem ČTK, kt
dále postupoval v souladu s pracovně-právními předpisy,

Hospodaření ČTK

Závěrečný účet CTK a rozdělení zisku za rok 2001

Rada se v průběhu roku 2001 na svých zasedáních zabývala i hospodařením agentury.
nagement ČTK čtvrtletně předkládal Radě zprávy o hospodaření a pravidelně Radu informovalo
torech, ovlivňujících ekonomické ukazatele agentury.

V roce 2001 byla agentura po ekonomické stránce stabilní. Hospodářský výsledek po zda
za rok 2001 činí 13.308 tis. Kč, rozpočet předpokládal zisk ve výši 1.550 tis. Kč, Vyššího zisku
dosaženo jednak růstem tržeb a úsporami nákladů, jednak vyplacením vyšších dividend a podílu
zisku z finančních účastí.
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Rada schválila svým usnesením č. 2/02 ze dne 18. dubna 2002 závěrečný účet ČTK za rok
2001 a návrh na rozdělení zisku, a to v následující struktuře:

Sociální fond 4.400 tis. Kč

Fond sociálního pojištění 1.600 tis. Kč

Fond vzdělávání 2.000 tis. Kč

Nerozdělený zisk 5.308 tis. Kč

Rozpočet CTK na rok 2002

Hlavním cílem managementu ČTK při tvorbě rozpočtu ČTK na rok 2002 bylo připravit agentu-
ru na nákladově náročný rok 2003. Z tohoto důvodu jsou rozpočtované náklady zhruba na úrovni roku
2001. Výši výnosů ovlivní jednak vyšší objem dividend, jednak plánovaný výnos z prodeje pozemku
pod dálniční spojkou v Žirovnické ulici Magistrátu hl. m. Prahy. Výnosy z obchodní činnosti jsou roz-
počtoványo 3,9 % vyšší, než činí rozpočet na rok 2001.

Rozpočet je ziskový a má následující strukturu:

Náklady
Výnosy

366 948,9 tis. Kč
381 542,5 tis. Kč

V roce 2002 předpokládá management ČTK zisk ve výši 14593,6 tis. Kč.
Součástí celkového rozpočtu je rovněž rozpočet Rady, který je plánován ve výši

1 892 tis. Kč.
Rada svým usnesením č, 11/2001 .ze dne 13. prosince 2001 schválila rozpočet ČTK na

rok 2002.

Transformace ČTK (několik poznámek z diskuse probíhající v roce 2001)

Diskusi o transformaci ČTK věnovala Rada značnou část svých zasedání. Vypracování kvalit-
ního návrhu transformace pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR považuje - vedle plnění zá-
konných povinností - za prvořadý úkol svého funkčního období.

Proč je nutné vytvořit nový zákon o CTK?

Především proto, že stávající zákon ČNR z 21. října 1992 o České tiskové kanceláři (č. 517/1992 Sb.)
byl koncipován jako prozatímní a s transformací ČTK od samého počátku počítal (§ 1, odst. 2).

Současný zákon staví ČTK do zcela unikátní pozice. Od zákonem stejně pojímaných institucí
veřejné služby - ČT a ČRo - se totiž ČTK zásadně liší. Zatímco ČT a ČRo svou produkci poskytují
přímo široké veřejnosti za poplatek daný zákonem, tedy do značné míry bez vazby na kvalitu .výrob-
ku" a na skutečné přání zákazníka, funguje ČTK v současné době jako každý jiný komerční podnik.
Své výrobky - zpravodajství a další produkty - prodává v naprosto zásadní míře konkrétním zákazní-
kům (nikoli přímo veřejnosti), a to výhradně na bázi obchodních smluv. Žádné peníze ze státního roz-
počtu či z jakýchkoli veřejných zdrojů nedostává.

Tato zjevná disproporce sama by nemusela nutně vyvolávat změnu statutu fungující instituce,
kdyby nepřinášela další problémy. Vzato důsledně je ČTK dnes majetkem "všeho lidu". O tom, že
obchodní podnik bez reálného majitele nemůže dlouhodobě obstát, není sporu. Skutečnost, že ČTK
v současné době prosperuje a rozvíjí se, je zásluhou velmi kvalitního managementu. I jeho práce je
však obtížná - zvláště v oblasti strategických rozhodnutí - neboť si velmi dobře uvědomuje, že dispo-
nuje s prostředky, k jejichž obhospodařování jí stávající zákon neposkytuje dostatečně přesná
pravidla. Ani Rada ČTK, která ze zákona garantuje objektivitu zpravodajství a má ve skutečnosti jedi-
nou pravomoc - odvolání generálního ředitele - nemůže suplovat skutečného vlastníka.

47



48

51 %
29%
20 % (plus blokační práva)
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Navíc je třeba poznamenat, že současný zákon teoreticky umožňuje de facto jediné osobě-
generálnímu řediteli - i zcizení celé agentury (prodej nemovitostí, loga ap.), aniž by mu v tom bránilo
cokoli jiného než jeho svědomí. Předem nic netušící Rada ČTK jej ovšem může odvolat, ale až dooa
tečně.

Tento velmi závažný nedostatek ovšem může nový zákon o ČTK snadno odstranit, aniž by se
zabýval zásadní transformací. Rada ČTK se však domnívá, že by měl vzít v úvahu skutečnost, že
v případě ČTK jde především o klasický obchodní subjekt, a "dát jí majitele". Za tím účelem připravila
Rada ČTK jako výsledek několikaletých diskusí a konzultací s odborníky několik variant možné
transformace. Jejím cílem je zachování ČTK s dosavadní náplní činnosti a s dostatečnými možnostmi
rozvoje. Sama Rada dává přednost variantě C, kterou také nejdůsledněji rozpracovala.

Varianty transformace

A) Varianta se zachováním veřejnoprávní instituce Nadace
Prodej ČTK soukromému vlastníkovi a zřízení Nadace, která by zahrnovala některá aktiva zne

možňující zcizení hodnot (například budovu v Opletalově ulici, obrazový archiv ap.). Nadace by tento
majetek vlastníkovi pronajímala a zisky by podporovala některé činnosti veřejného zájmu, například
vysílání zahraničních zpravodajů, vzdělávání novinářů atd. Nadace by zároveň sloužila jako garant
veřejné služby.

Výhody: Zachování veřejného zájmu, možnost podnikání soukromého majetku
Nevýhody: Značná komplikovanost vztahů uvnitř ČTK, omezení podnikatelského subjektu,

především pak vznik nestandardního modelu bez záruky, že vůbec bude moci fungovat

B) Přímý prodej nejvyšší nabídce
Výhody: Jednoduchost transakce, finanční přínos Fondu národního majetku
Nevýhody: Plná rezignace na ČTK jako instituci veřejné služby, reálná možnost úplné změny

charakteru ČTK podle zájmů nového vlastníka až po její likvidaci. Jakékoli admini-
strativní či legislativhí zábrany se jeví velmi problematické

C) Transformace na akciovou společnost a selektivní rozprodej akcií
s cílem:
(a) zachovat tiskovou kancelář jako podnikatelský subjekt vytvářející přiměřený zisk ze své základní
činnosti, tj. z poskytování objektivního zpravodajství
(b) vytvořit pevné vazby na média jako hlavní odběratele zpravodajství
(c) vytvořit dostatečnou záruku pro veřejnou službu

Tento cíl může podle názoru členů Rady ČTK dlouhodobě zajistit pouze dobře
v hlavních rysech neměnná struktura vlastníků:

1. Čistí investoři (vlastníci pro zisk), viz (a)
2. Soukromá média, viz (b)
3. Média veřejné služby (ČT, ČRo), viz (b) a (c)

Poznámka:

Ad. 1. Rada vychází z premisy, že tisková agentura může dlouhodobě vytvářet zisk jen tehdy,
bude-Ii vysoce profesionální, což znamená bude-li poskytovat skutečně objektivní zpravodajství.
Vzhledem k široké paletě zákazníků si neobjektivitu prostě nemůže dovolit.

Ad 2. a 3. Rozhodující vlastnictví médií (nad 50 %) by vedlo k degradaci ČTK na co nejlevněj·
ší službu pro média bez možností dalšího rozvoje (zejména v nemediálních oblastech), popř.
k omezování zdrojů pro média nevlastnící ČTK a k omezení podnikání (tvorby zisku).

Ad. 3. Vlastnictví a blokační práva veřejných médií dává možnost kontroly ČTK institucemi ve-
řejné služby, především Radami ČT a ČRo. Vlastnické akcie by tato média získala (na rozdíl od sou
kromých subjektů) zdarma.

V roce 2002 se Rada věnuje především důkladnému rozpracování varianty C.
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Přílohy:

Zákon č. 517/1992 Sb .. o České tiskové kanceláři
Statut České tiskové kanceláře
Jednací řád Rady České tiskové kanceláře
Usnesení č. 10/2001 k návrhu rozpočtu Rady ČTK
Usnesení č. 11/2001 k návrhu rozpočtu ČTK
Usnesení č. 2/2002 k závěrečnému účtu a rozdělení zisku

-~ -



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 kanceláře,1) 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 práva 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.

1) § 4 zákona Č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Ceskou
a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a
Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních
prostředků.

§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) Tísková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republiceav
zahraničí.

(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy
podnikatelskou činnost, která nesmi ohrozit její poslání.

(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mit majetkovou
účast 2) na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.

2) § 6 a 61 zákona Č. 513/1991 Sb., obchodni zákoník.

§4

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada tiskové
kanceláře (dále jen "Rada"). Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada.

(2) Členové rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě všakne
na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.
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(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí.3) 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.

3) § 124 odst. 1 zákona Č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění Č.
451/1992 Sb.).

§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 společnosti,
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.

4) § 116 zákona Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění Č. 47/1992
Sb.).

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

(3) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-Ii Rada opakovaně své působnosti podle § 8
odst. 1 písmo a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-Ii Česká národní rada v
průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní své poslání podle
§ 2 tohoto zákona.

§7

(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do 30 dnů od začátku funkčního
období.

(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

§8

(1) Do působnosti Rady náleží:
a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,
b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen "ředitel"),
c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,
d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který

zejména upraví organizační členění,
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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 odpovědní
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 obdobi,

vysloví-Ii se pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenovánim
nového ředitele.

§10

(1) Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou pnjrny 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, kte~
však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.

§ 11

Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republikyd~
zákona Č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisu,
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 prozatímni ředite,
kterého zvolí Česká národní rada nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Členy Rady zvolí Česká národní rada nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§13

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1992.
(2) Ustanovení § 3 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
(3) Tento zákon pozbývá účinnosti dnem zániku tiskové kanceláře podle § 1 odst. 1 toh

zákona.



STATUT

České tiskové kanceláře

Tento statut se vydává na základě zákona České národní rady Č. 517/1992 Sb. o České tiskové
kanceláři.

Základní ustanovení

C!ánek 1
Název, sídlo

Česká tisková kancelář. povolená zkratka ČTK.

Cizojazyčné názvy - anglicky:
- německy:
- francouzsky:

Czech News Agency
Tschechische Presseagentur
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 práva zavazuje se
vlastními úkony.
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3) Stát neodpovídá za závazky ČTK a ČTK neodpovídá za závazky státu.

Clánek 4
Majetek

Česká tisková kancelář hospodaří a nakládá s vlastním majetkem, který nabyla:

a) na základě delimitačního protokolu ze dne 20. listopadu 1992 převodem majetku
z Československé tiskové kanceláře,

b) vlastní činností,
c) z jiných zdrojů.

Cténe« 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
republice a v zahraničí a vytváří archívní fondy.

4) Slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům
právnickým a fyzickým osobám poskytuje ČTK za úplatu.

5) Za podmínek stanovených právními předpisy je ČTK oprávněna vykonávat vedle svého hlavního
poslání podnikatelskou činnost.

Čléne): 6

Nezávislost zpravodajství ČTK

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

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

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