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v

Ie Zpráva o činnosti Ceské tiskové kanceláře

Úsek slovního zpravodajství

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

1/ Loňský rok byl extrémně zpravodajsky náročný. ČTK kryla české sněmovní, senátní a
komunální volby, summit NA TO, který se konal v Praze, a zejména katastrofické záplavy. ČTK
se těchto úkolů zhostila se ctí. O volbách vydala 3624 zpráv. O summitu NATO 944, z nichž 813
vyšlo v listopadu. O záplavách poskytla agentura klientům 7166 zpráv, z nichž 6286 bylo o
záplavách na území České republiky, a jen za sedm dní, kdy záplavy kulminovaly (12. až 18.
srpna), vydala 2036 zpráv. Vůbec nejvíc zprávo českých záplavách (451) vyšlo 14. srpna.
Mnozí reportéři a redaktoři podali výkony, které lze označit za heroické.

2/ Agentura nadále pokračovala v posilování a zkvalitňování regionálního zpravodajství
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3/ Zvuková produkce ČTK vzrostla v roce 2002 proti roku předchozímu o polovinu: ČTK
loni vydala 9294 zvukových záznamů různé délky (zvuků). Na základě požadavků klientů se
soustředila na posílení regionálního charakteru audioservisu a na větší zastoupení poptávaných
témat - především z kultury a společnosti. Díky tomu více než třetina celkové produkce pochází z
krajů a přes dvě pětiny mají odběrateli žádaný zábavný charakter (kultura, společnost,
showbyznys, celebrity apod.). Naprostá většina zvuků (92%) jsou autentické výroky osobností,
zbývající část tvoří telefonické depeše zpravodajů z terénu nebo studiové příspěvky.

Odběrateli agenturních zvuků je především většina domácích regionálních rádií a dvě
celoplošné rozhlasové stanice. Mezi klienty jsou i slovenská média. Příspěvky mají k dispozici
také producenti českých internetových informačních stránek a v rámci multimediálních služeb i
tuzemští mobilní operátoři.
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4/ Běžnou součástí produkce ČTK se v roce 2002 stal servis zajímavostí MIX. Lehké
čtení je určeno pro přílohy deníků typu Styl, Víkend nebo Poslední strana. Totéž žádají po ČTK
rádia a internetoví vydavatelé.

5/ ÚSZ také zkvalitnil a rozšířil služby Dokumentační redakce. V roce 2002 byly v
Infobance vytvořeny tyto databáze:

Z databáze ČR byla vyčleněna databáze Kraje, která soustavně aktualizuje údaje o 14
krajích České republiky. Kromě jejích základních charakteristik jsou v tematických rubrikách
informace mj. o regionální dopravě, kultuře, školství či zdravotnictví, základní makroekonomické
ukazatele či informace o politickém vývoji v krajích.

Z databáze Svět byla vyčleněna databáze Fakta o EU, která soustavně aktualizuje údaje o
evropských institucích a událostech, charakteristiky jednotlivých programu a smluv, vývoj vztahu
s hlavními kandidátskými zeměmi a s USA a s Ruskem a uvádí slovníková hesla nejdůležitějších
evropských pojmů.

Spuštěny byly dvě fotbalové databáze:
a) Fotbal - reprezentace - obsahuje denně aktualizované údaje o reprezentačních

mužstvech 69 zemí světa. V přehledně členěné databázi jsou údaje o mezistátních
utkáních jednotlivých zemí od roku 1990 a dále fakta o více než 6000 hráčích, kteří se
od roku 1994 objevili v reprezentačním týmu některé z 52 členských zemí UEFA či
od roku 2000 v reprezentačním týmu některé z dalších 17 neevropských zemí.
Databáze je průběžně doplňovaná o nové zápasy či země světa.

b) Fotbal - liga - obsahuje denně aktualizované údaje o první české fotbalové lize od
roku 1993. V přehledně členěné databázi jsou údaje o všech českých prvoligových
fotbalistech, faktografický popis jejich kariéry, počty odehraných zápasů a vstřelených
branek v nejvyšší soutěži, dále podrobná bilance vzájemných utkání všech ligových
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týmů, statistiky i referáty z jednotlivých zápasů či informace o jubileích hráčů.
Databáze je doplněna množstvím fotografií z archivu ČTK aje průběžně doplňována.

6/ Tabulka počtu zpráv ČTK ve vývoji.

REDAKCE

1

1998 r999

1

2000

1

2001

1

2002

~
DR - celostátní 25973 23087 21028 22387 23494 90,5% 104,9%

DR - krajské 16283 16086 19411 23300 25384 155,9% 108,9%

DR -celkem 42256 39173 40439 45687 48878 115,7% 107,0%

ER - celostátní 15724 14944 15765 16440 15190 96,6% 92,4%

ER - krajské 7692 8368 9647 11 471 11 627 151,2% 101,4%

ER domácí celkem 23416 23312 25412 27911 26817 114,5% 96,1%

ER - zahraniční 24721 27568 28045 27897 23321 94,3% 83,6%

ERcelkem 48137 50880 53457 55808 50138 104,2% 89,8%

Sport - domácí 9969 9553 9454 10421 10328 103.6% 99.1%

Sport - zahraniční 20925 16833 18353 18211 19897 95,1% 109.3%

Sport celkem 30894 26386 27807 28632 30225 97,8% 105,6%

ZR 140835 39801 37749 39419 40963 100,3% 103,9%

Export - Daily News 15036 15623 15526 15218 15027 99,9% 98,7%

Export - Business News 17092 17352 17649 19255 17861 104,5% 92,8%

Export celkem 32128 32975 33175 34473 32888 102,4% 95,4%

profily 1407 1184 1317 1769 2225 158,1% 125,8%

grafy barevné 735 751 911 1 789 3171 431,4% 177,2%

grafy černobílé 1 119 1426 1 700 1 981 2589 231,4% 130,7%

infografika celkem 1854 2177 2611 3770 5760 310,7% 152,8%

zvuky O O O 6192 9292 0,0% 150,1%

MIX O O O O 7193 0,0% 0,0%

ÚSZ CELKEM 1197511 1192576 1196555 1215750 1227562 1115,2% 1105,5%

Poznámky:
Úbytek počtu ekonomických zpráv je způsoben slučováním některých informací zejména

z finančních a komoditních burz do jedné zprávy, čímž Ekonomická redakce vyslyšela přání
klientů.

Počty zpráv vydaných profilů nekorespondují s loňskou tabulkou, v níž u této položky
byly chybně zahrnuty i informace upozorňující dopředu na vydání příslušného profilu.
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Úsek obrazového zpravodajství

Obecná charakteristika

Rok 2002, stejně jako přibližně dva roky předchozí, ještě stále patřil do období
dynamických změn v oblasti fotografie, které charakterizuje přechod z klasických technologií na
digitální. Jde skutečně o převratný přerod, který si vynucuje nejen zcela nové přístrojové
vybavení při vlastním vzniku fotografie a jejím dalším zpracování, ale žádá si i jinou odbornou
připravenost lidí s fotografií pracujících. Tato skutečnost má své důsledky finanční, obchodní i
právní a psychologické, vše je v pohybu, hledají se nová pravidla, mění se principy. Složitost
situace spočívá v tom, že celý tento po všech stránkách komplikovaný proces probíhá souběžně s
každodenní neodkladnou a naléhavou povinností vytvářet plnohodnotné aktuální obrazové
zpravodaj ství.

Zatímco v oblastí zpravodajství je nástup nové digitální technologie v kombinaci s
miniaturizací počítačů a s užíváním mobilních datových telefonů jednoznačným přínosem,
zvláště pak pokud jde o rychlost zpravodajství (odpadají zastaralé světlochemické výrobní
postupy, tj.vyvolávání a kopírování), problematické jsou důsledky tohoto pokroku v oblasti
komerční činnosti, která se v případě ÚOZ realizuje na trhu fotografií a na trhu prodeje
fotopotřeb a fotoslužeb.

Zpravodajství

Fotoservis ČTK zpravodajsky pokryl prostřednictvím fotoreportérů ČTK a zahraničních
agentur veškeré důležité domácí a zahraniční události. K nejvýznamnějším domácím událostem
patřily rozsáhlé povodně na českých povodích a zasedání NATO v Praze. Fotografie z povodní
byly nejen hojně využívaným aktuálním zpravodajstvím, ale staly se též historicky cenným
dokumentačním materiálem o rozsáhlé katastrofě a posloužily při realizaci celé řady výstav a
knižních publikací. Pro Ministerstvo zahraničních věcí ÚOZ připravil šest výstavních setů, které
prostřednictvím českých kulturních center putovaly po evropských metropolích, magistrát
hl.m.Prahy s jejich pomocí připravil hojně navštěvovanou výstavu Praha pod vodou. Všechny
tyto akce pomáhaly při iniciování finanční pomoci postiženým.

Zvýšeným tempem pokračovalo naplňování elektronické databanky jak aktuálními
snímky, tak fotografiemi z klasických archivních fondů. Počet takto uložených fotografií se s
koncem roku 2002 přiblížil půl milionu.

Situace na trhu fotografií

Pokud jde o prodej fotografií, i zde se na pozadí digitalizace situace komplikuje, trh je
stále otevřenější, konkurence početnější a kontrola neoprávněného užití obtížnější. Zahraniční
obrazové zpravodajství už neodebírají média jen prostřednictvím národní agentury, ale stále
častěji využívají jejich služeb či databází přímo prostřednictvím internetu. Internet, resp.
prezentace webovými stránkami, umožňuje vstupovat na trh zpravodajských fotografií též
individuálním tvůrcům, což v minulosti bylo možné jen s velkými technickými obtížemi.
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Vzhledem k obecné srozumitelnosti fotografie neplatí, na rozdíl od slovního zpravodajství, v
oblasti fotozpravodajství žádná jazyková omezení, takže konkurence je větší.

Z analýzy tržeb za rok 2002 ve srovnání s rokem předchozím vyplývá, že zatímco tržby z
prodeje novinám klesají, resp.stagnují, tržby z prodeje obrazovým magazínům stoupají.

I když je objem tržeb za obrazové zpravodajství deníkům ještě stále daleko vyšší než
z prodeje magazínům, je třeba sledovat tendence. ÚOZ tuto tendenci zavčas zachytila a
vytvořila nové produkty typu Kaleidoskop a Móda tvořené právě pro potřeby magazínů.

Pokud vyhodnocujeme prodej fotografií ÚOZ do zahraničí, byl rok 2002 mimořádně
úspěšný. Je třeba však připomenout, že se tak stalo na základě zvýšeného zájmu o dění v České
republice.

Očekávání nenaplnil trh s internetovými klienty. Ukazuje se, že jsou pro zatím finančně slabí
a ani v nejbližším období zde nelze očekávat rychlou změnu.

Situace na trhu fotopotřeb

Neblahým důsledkem digitalizace fotografického procesu je stagnace v prodeji filmů,
které jsou v elektronických kamerách nahrazeny paměťovými kartami. Také kopírování zvětšenin
je postupně nahrazováno ukládáním na elektronická média jako jsou diskety či CD, případně
následným zobrazováním fotografií pouze na obrazovkách počítačů a tisknutím na barevných
tiskárnách individuálních uživatelů počítačů. To vše oslabuje prodej některých klasických
fotopotřeb typu fotopapírů, fotochemikálií, fotoalb atd. a zároveň snižuje požadavky na některé
tradiční fotografické služby, cožje finančně citelné zvláště u dražších technologií diapozitivních.

Výše uvedené skutečnosti se zatím týkají především profesionálů, v oblasti amatérské
fotografie se tato tendence neprosazuje ještě tak dramaticky. To není jen poznatek z Fotoprodejny
ČTK, která patří do působnosti ÚOZ, ale ke shodným závěrům přicházejí i tradiční výrobci
fotopotřeb (Fuji, Kodak, Agfa a další). Problém je však v tom, že komerční činnost ÚOZ je
orientována zejména na služby pro profesionály z redakcí našich mediálních klientů, kteří
digitální technologie využívají v míře nejvyšší.

Zkušenosti ukazují, že voblasti fotografických služeb je třeba snižující se požadavky
klientů nahradit nabídkou co nejširšího rejstříku nových služeb, jako jsou elektronické montáže,
vypalování a archivace na CD atd. Rovněž sortiment prodávaných fotografických potřeb je třeba
neustále doplňovat o novinky, využívat tzv. prodejních akcí a pokud možno kultivovat prodejní
prostředí.

V roce 2002 ÚOZ ve své fotoprodejně naplňoval výše uvedené zásady a jen díky tomu se
podařilo na tomto poli ve srovnání s rokem 2001 tržby navýšit.

Obchodní úsek

Obchodní úsek ČTK v roce 2002 se soustředil na maximální propojení marketingových
činností s prodejem a s propagačními aktivitami.
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Prodejní činnost

V prodeji jsme naše úsilí soustředili především na splnění potřeb a přípravu nabídky pro
všechny krajské instituce. Za tímto účelem proběhly společné semináře a školení zástupců ČTK a
krajských institucí přímo v jejich sídlech. Výsledkem diskusí byla upřesněná představa o
informačních potřebách v krajích a tvorba odpovídající agenturní nabídky. Většina krajských
institucí v současnosti aktivně využívá zvolené agenturní produkty.

Významnou aktivitou bylo navázání spolupráce s knihovnami, které se tak pro agenturu
staly novou významnou cílovou skupinou odběratelů. Po úvodní zkušební době, kdy byla
agenturní produkce zpřístupněna stovkám knihoven z celé ČR, se ukázalo, že pracovníky a
návštěvníky knihoven zajímají z agenturní produkce nejvíce dokumentační databáze a archivy
slovního zpravodajství. Na smluvním základě tyto produkty využívá od září 2002 téměř 50
knihoven.

ČTK ve spolupráci s dceřinou společností Neris v roce 2002 významně rozšířila svoji
produkci v oblasti služeb pro nová média. V září 2002 jsme ve spolupráci se společností Eurotel
uvedli na trh servis MMS služeb pro klienty této společnosti. ČTK a Neris již od zavedení této
nové moderní služby zajišťuje převážnou většinu zpravodajského obsahu MMS od modulů
politického, ekonomického a sportovního zpravodajství až po moduly kulturních a zábavných
servisů.

ČTK také dodávala společnosti Neris obsah pro webovou prezentaci summitu NATO
konaného na podzim v Praze v rámci zakázky od MZV ČR.

Marketingová činnost

Hlavním úkolem byla příprava a realizace druhé části podrobného průzkumu potřeb
mediálních klientů ČTK. Průzkum byl realizován ve spolupráci se společností Taylor Nelson
Sofres Faktum, s. r. o. a její sítí školených tazatelů formou osobních rozhovorů s využitím
předem připraveného standardizovaného dotazníku s vedoucími jednotlivých rubrik největších
médií v ČR. Výsledky průzkumu se staly podkladem pro dílčí změny v obsahu zpravodajství a
pro další osobní přímé rozhovory redaktorů ČTK s jejich kolegy v médiích.

S ohledem na nové možnosti ve vývoji informačních technologií a rostoucí nároky klientů
na podobu uživatelského prostředí informačních produktů jsme se v roce 2002 rozhodli připravit
podklady pro aktualizaci vzhledu a funkčnosti Infobanky ČTK jako největšího zdroje informací
v ČR. Součástí přípravných prací a zadání pro technické řešení byly zkušební doby a rozhovory
se stávajícími klienty Infobanky s cílem zj istit jejich požadavky na vhodné úpravy uživatelského
prostředí produktu.

Vzhledem k velmi dobrým výsledkům cílených školení největších klientů v roce 2001
jsme v minulém roce rozšířili tyto aktivity o série uživatelských školení pro jakékoliv zájemce
z řad klientů přímo v prostorách ČTK. Byla také zahájena příprava školení klientů po uvedení
nové verze Infobanky ČTK, kdy bude potřeba podrobně informovat o novinkách všechny její
uživatele.

V oblasti on-line služeb byla ve spolupráci se společností Neris zahájena příprava služby
zasílání individuálních SMS zpráv pro instituce státní správy a samosprávy stejně jako pro
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významné podnikatelské subjekty. Výhodou této nové služby je pro uživatele možnost stanovení
vlastní individuální oblasti zpráv, o které chce být informován v průběhu dne formou zasílání
krátkých SMS zpráv na zvolené mobilní telefony.

Propagační aktivity

Největší pozornost byla věnována využití reklamních prostor v médiích získaných
v oboustranných obchodních vztazích s cílem podpory produktů určených veřejnosti a novým
potenciálním klientům. V médiích proto proběhly dvě cílené kampaně na propagaci agenturních
on-line služeb a další kampaně s cílem zvýšit povědomí o existenci agenturních služeb pro menší
podnikatelské subjekty.

V rámci podpory prodeje agenturních produktů institucím krajské samosprávy jsme se
aktivně zúčastnili konference Internet ve státní správě a samosprávě 2002 v Hradci Králové.

Jako součást nových aktivit podporujících spolupráci s knihovnami jsme se formou
přednášky zúčastnili konference Inforum 2002. Zúčastnili jsme se konference Knihovny
současnosti.

Pro splnění cíle navázaní konkrétní spolupráce s krajskými úřady byly organizovány
interaktivní semináře o využití agenturních služeb u těchto subjektů přímo v krajích. Stejným
způsobem byla připravena série individuálních prezentací a školení našich produktů
v knihovnách ve všech regionech ČR.

S ohledem na stále vyšší využití propagačních materiálů zasílaných klientům
v elektronické podobě byla zahájena příprava jejich nové verze s cílem jejího využití v roce 2003.

Závěrem lze říci, že cílenější propojení prodejních, marketingových a propagačních
aktivit obchodního úseku se v praxi ukázalo jako vhodný trend naší další práce. Nová spolupráce
s krajskými institucemi a knihovnami stejně jako nové produkty v oblasti on-line služeb v oblasti
prodeje měly svoji podporu v rámci jejich přípravy v marketingu a byly nedílnou součástí
propagačních aktivit.

Ekonomický úsek

Ekonomická část úseku (účtárny, mzdy, výpočetní technika)

se nad rámec běžného provozu soustředila v roce 2002 na tyto úkoly:

1. výběr a implementace nového SW na personalistiku a mzdy,

2. přechod na vyšší verzi účetního SW,

3. nasazení nové technologie na poskytování analytických informací na bázi OLAP,

4. zavedení systému vzdělávání.
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Provozní část (správa majetku, údržba, elektro, ostraha)

měla kromě běžných povinností (a účasti na systému vzdělávání) tyto hlavní úkoly:

1. pokračování přípravných prací pro rekonstrukci technologické infrastruktury (TZB) a pro
výstavbu nového zpravodajského sálu v objektu v Opletalově ulici,

2. provedení rekonstrukcí a oprav v objektu v Žirovnické, které byly zahájeny v roce 2001
s cílem zvýšit standard pronajímaných ploch a spočívají v úpravách sociálních zařízení,
výtahů, podhledů, osvětlení a v rekonstrukci vstupní recepce.

Telekomunikační odbor

Práci odboru v roce 2002 zásadně ovlivnila potřeba technického zajištění zpravodajství
k nejdůležitějším událostem roku v ČR, tedy zejména k dvojím volbám a k summitu NATO
v Praze.

Kromě zajišťování těchto akcí a běžného provozu se vývojové práce v TO v roce 2002
soustředily zejména na rozvoj multimediálních systémů. V první polovině roku byl vlastními
silami vyvinut a uveden do zkušebního provozu server s klientskou aplikací NewsEdit, který
umožňuje v jednom prostředí přijímat, zpracovávat a kombinovat všechny druhy zpravodajských
servisů ČTK. Systém pracuje s formátem NewsML.

Ve druhé polovině roku byl NewsEdit rozšířen i o možnost tvorby a distribuce
multimediálních zpráv pro sítě GSM (MMS) včetně zabudování potřebných komunikačních
prostředků.

Do provozu byl rovněž uveden server pro příjem a distribuci krátkých textových zpráv
(SMS) v sítích GSM. Tento server umožňuje také tvorbu individualizovaných SMS služeb, díky
integraci se stávajícím redakčním systémem přímo v jeho prostředí.

V závěru roku byl na novou verzi programového vybavení povýšen emailovy server.
Server byl současně převeden na novou hardwarovou platformu a v návaznosti na tyto změny byl
zaveden nový systém adresářových služeb. Služby poštovního serveru mohou zaměstnanci nyní
využívat i pomocí vzdáleného přístupu z mobilních telefonů podporujících protokol WAP.

Po celý rok probíhal vývoj lnfobanky ČTK, mimo jiné byla podstatně rozšířena databáze
poskytující kompletní přehled o volebních výsledcích. V průběhu voleb byla databáze
automaticky plněna výsledky dodávanými ČSú. Ve druhé polovině roku byla potom
připravována nová aplikace pro klienty Infobanky.

Pro odběratele servisů ČTK byla ve spolupráci s externím dodavatelem připravena
zkušební verze aplikace pro dodávku těchto servisů formou webových služeb (Web Services).

V oblasti infrastruktury patří mezi nejvýznamnější změny podstatné zvýšení rychlosti
přístupu k internetu a inovace připojení některých krajských poboček k síti frame relay. Pro
interní potřebu byla vytvořena aplikace pro helpdesk. Trvalý důraz byl kladen na problematiku
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ochrany prostředků výpočetní techniky proti napadení. Během roku byl rovněž modernizován
systém antivirového zabezpečení sítě a stanic.

Protext

Středisko Protext je pracovištěm ČTK specializovaným na zveřejňování plného znění
tiskových sdělení společností i jednotlivců. Zprávy zveřejněné jako Protext automaticky dostávají
všichni odběratelé servisu ČTK. Díky spolupráci se zahraničními agenturami je tiskové sdělení
prostřednictvím služby Protext možné zaslat téměř do celého světa. V květnu 2002 byla spuštěna
nová verze stránek určených pro tuto službu a s ní i nový systém umožňující klientům zadávat
zprávy on-line, přičemž komfort zákazníkům nabízený spočívá např. i v automatickém výpočtu
ceny podle délky tiskového sdělení. V roce 2002 hospodařilo středisko Protext, stejně jako
v předchozích obdobích se ziskem.

Strategické dceřiné společnosti a společný podnik

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

ČEKlA, stoprocentní dceřiná společnost ČTK, je zamerena na poskytování
specializovaných informací ekonomického charakteru využívaných pro finanční a investiční
rozhodování. Základem informačních produktů jsou rozsáhlé relační faktografické databáze o
podnicích, cenných papírech, událostech a dokumentech, které jsou využívány prostřednictvím
softwarových nástrojů. Standardním cílovým trhem agentury jsou finanční instituce, poradenské
firmy, velké podniky a další subjekty.

V roce 2002 společnost uvedla do rutinního užívání na trhu nový moderní produkt
MAGNUS, který byl výsledkem rozsáhlé technologické inovace. Třívrstvá aplikační architektura
využívající průmyslových standardů vytváří dobré předpoklady pro realizaci záměru agentury
nabídnout univerzálně použitelný informační produkt pro podnikatelskou sféru. Spolupráce s
mateřskou ČTK se nadále úspěšně rozvíjela zejména při produkci a prodeji služby PRODATA.

Na poli tuzemských informačních systémů má ČEKlA stabilizovanou pozici, přestože
poptávka po placených informačních službách klesá a trh se objektivně zmenšuje. Novinkou
v aktivitách agentury v roce 2002 bylo pořádání cyklu vzdělávacích a osvětových akcí pro
investorskou veřejnost s názvem FIT PRO INVESTICE.

Shrnutí obchodní činnosti:
Prodej produktu ARIADNA stagnoval, což je vzhledem k pokročilé fázi životního cyklu
produktu úspěchem.
Produkt SOFIA je využíván profesionální klientelou jako sofistikovaný prostředek pro
provádění analýz.
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Prodej produktu PRODATA, který vznikl na základě spolupráce ČTK, ČEKlA a Newton IT,
rostl a jakožto unikátní produkt tohoto druhu úspěšně uspokojuje informační potřeby různých
typů uživatelů, od médií až po finanční instituce
Informační server I-POINT byl integrován do Finančních novin firmy NERIS, aby mohl lépe
sloužit jak investorské veřejnosti, tak poskytovatelům služeb. Kromě toho slouží server
samotné agentuře pro komunikaci a vlastní prezentaci.
V rámci cyklu FIT PRO INVESTICE bylo uspořádáno 11 seminářů, 1 konference a Fond
Market.

ČEKIA působila i v roce 2002 jako partner hodnotících projektů českých společností.
S ratingovou agenturou CRA Rating Agency vytvořila žebříček Czech Sector Award a se
společnostmi CE Capital a Stem Steward se podílela na žebříčku podle metody EVA. Tyto
aktivity jsou pozitivně vnímány odbornou veřejností a zajišťují agentuře ČEKIA žádoucí
publicitu.

Hlavním úkolem agentury ČEKIA pro rok 2003 je rozšířit na tuzemském trhu informační
produkt MAGNUS a postupně tak naplňovat záměry, pro něž byl vytvořen. Nové datové kolekce,
např. dokumenty, informace o oborech a další budou během roku integrovány do tohoto
univerzálního prostředí a distribuovány s přidanou hodnotou cílovým skupinám. Aktivity
v oblasti vztahů s investory budou pokračovat, zejména díky začlenění projektu Fit pro investice
do oficiálního programu vzdělávání drobných investoru organizovaného Komisí pro cenné
papíry.

Neris

Rok 2002 byl na poli internetu a nových médií od založení firmy Neris, stoprocentní dceřiné
společnosti ČTK, nejobtížnější. V segmentu dodávky zpravodajství internetovým vydavatelům
se výrazně začaly projevovat důsledky internetového vystřízlivění, které do střední Evropy
dorazily s dvouletým zpožděním. Očekávaný průlom v internetové reklamě byl opět odložen;
přes trvalý růst objemů se stále čeká na příchod reklamy ze sektoru FMCG (vysokoobrátkové
zboží). Reklamní příležitosti na internetu nadále využívaly převážně technologické a energetické
společnosti a podniky angažující se v elektronickém bankovnictví. Nedostatečný příliv reklamy
snižoval ochotu internetových vydavatelů investovat do nákupu obsahu, což dále omezovalo
obchodní příležitosti Neris.

Navzdory dynamickému rozvoji mobilních technologií stagnoval a u významných klientů i
mírně klesal výnos z výroby zpravodajství SMS. Situaci Neris komplikoval i fakt, že jeden
z hlavních obchodní partnerů - firma Reemtsma - začal pociťovat následky protikuřácké kampaně
v EU a omezoval své internetové aktivity. Za oběť jim koncem roku 2002 padl projekt webové
podpory silničních motocyklových závodů, který byl pilotním produktem Neris.

Na tyto okolnosti bylo zapotřebí reagovat posunem těžiště v práci firmy, přesuny mzdových
nákladů tak, aby kopírovaly nejziskovější aktivity, a hledáním nových obchodních příležitostí.

V souladu s obecným trendem na vysoce telefonizovaném českém trhu se v roce 2002 stala
pro Neris dominantním byznysem mobilní komunikace. Vedle již pět let existujících služeb SMS,
v nichž si Neris podržela dominantní postavení mezi dodavateli zpravodajského obsahu, se
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objevila technologie multimediálního mobilního zpravodajství (MMS). S využitím výhod
založených ve zpravodajské práci ČTK (zpracování informací nejen v textu, ale i v obrazu a
zvuku) byl vytvořen produkt, jehož tržní uplatnění bylo v jednom případě realizováno (Eurotel) a
ve třech dalších se o něm jedná (T-Mobile, Český mobil, Orange.sk). Neris se koncem roku 2002
se svými dvaceti tematickými kanály dostala do čela poskytovatelů této služby v Evropě.

Ke změně nabídky došlo i v samotném sektoru služeb SMS. Vzhledem k tomu, že nasycení
českého trhu mobilními telefony se rychle blíží svému maximu a dynamika růstu se nevyhnutelně
snižuje, byl vytvořen nový produkt založený na nabídce speciálních, vysoce personalizovaných a
customizovaných informačních souborů. Tento produkt, cílený na top management a vrstvu
nejvyšších státních a správních úředníků, je založen na tematické diverzifikaci servisu ČTK a
vyspělém softwarovém zpracování služby vytvořeném v TO ČTK. Zatímco veřejné služby SMS
stavějí na masovém zásahu, nový produkt je založen na přesném zacílení obsahu a posílení
klientské kontroly nad produktem.

Po zrušení Pražských novin na začátku roku 2002 se dále konsolidovala aktivita vlastní
vydavatelské činnosti Neris. Postavení Českých novin jako jedné z hlavních webových prezentací
aktuálního zpravodajství v ČR nebylo v roce 2002 vážněji ohroženo, nicméně konkurenční
prostředí se začalo měnit. Podinvestovanost českého internetu se projevila úsilím vydavatelů o
snížení ztrátovosti webových projektů (Mafra, Economia) tím, že přenesou důraz na základní
předmět činnosti - tvorbu zpravodajství - a ostatní aktivity utlumí. Tím se zvýraznil jejich profil
jako konkurentů Neris.

Změněná situace se projevila i snahou velkých vyhledávacích serverů, tradičních klientů
Neris, o minimalizaci nákladů na provoz zpravodajských sekcí. Neris tak ztratila svého
největšího klienta v oblasti dodávky zpravodajských modulů, když došlo k integraci obsahu
serverů Seznam a Flashnews. Další podobné projekty se připravují (Centrum a Lidovky.cz).
Vzhledem k tomu, že dosavadní klienti Neris (Seznam a Centrum) díky propojení s
"kamennými" vydavatelstvími získávají profesionální on-line redakce, ztrácejí zájem o dodávku
zpravodajství na klíč. Z klientů Neris se stali či stanou klienty ČTK.

Udržení pozic v této oblasti se Neris snaží zvyšováním komfortu svých služeb, mj. rozšířením
obsahové nabídky (integrace serverů Finanční noviny a iPoint společnosti Čekia), zlepšením
podpory a nasazením progresivního přenosového formátu NewsML. Technické přípravy na
přechod k tomuto systému byly v roce 2002 ukončeny.

Další cestou jak čelit nepříznivým tendencím byla racionalizace nákladů. Ztráta z provozování
tří webových novin se v roce 2002 přibližně rovnala zisku, který Neris odvedla ČTK za nákup
zpravodajství. Pro rok 2003 je plánováno dosažení plné účetní vyrovnanosti.

Tento trend se odrazil i v personální situaci: zatímco počet redaktorů zajišťujících tvorbu
vlastních novin (České noviny, Sportovní noviny a Finanční noviny) se v roce 2002 snížil 027%
a jejich aktivity se navíc soustředily na tvorbu externích webů dodávaných na klíč, počet
pracovníků v oblasti tvorby zpravodajských modulů a mobilního zpravodajství se zvýšil během
roku z dvou na šest osob.

Snižování nákladů na internetové vydavatelství doprovázel důraz na zvýšení výnosů z této
činnosti. Maximalizovat zisk v sektoru internetové reklamy se Neris snažila vytvářením obsahu
pro tzv. crossmediální reklamní produkty. S využitím partnerství s Českou televizí a media
zastupitelstvím ARBOmedia vytvořila během roku čtyři velké webové projekty věnované
významným světovým sportovním akcím. Každý z těchto projektů byl vybaven reklamními
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internetovými produkty, jež byly v nabídce ARBOmedia těsně propojeny s produkty reklamy
televizní. Efekt byl dvojí - kromě televizní reklamy vlastních webových aktivit se Neris podařilo
získat mnohem významnější díl z reklamního koláče, než jaký by jí vzhledem k postavení jejích
vlastních webů statisticky příslušel.

Rozšíření aktivit ve sféře tvorby webových projektů s dodávkou zpravodajství na klíč se
projevilo i v účasti Neris ve veřejných soutěžích Ministerstva zahraničních věcí ČR: v tendru na
tvorbu webových stránek pro summit NATO v Praze na začátku roku 2002 a ve veřejné soutěži o
tvorbu projektu Euroskop (vstup do EU, referendum) na konci téhož roku. V obou veřejných
soutěžích Neris zvítězila, projekt summitu NATO se úspěšně realizoval.

Tvorba externích webových aplikací se stává významnou součástí portfolia produktů Neris,
v neposlední řadě i proto, že zvyšuje hodnotu vlastních novin jako referenčního projektu.

V roce 2002 Neris hospodařila vyrovnaně, zatímco rozpočet předpokládal ztrátu 1,2 miliónu a
projekt 2,4 miliónu Kč.

Newton Information Technology, s.r.o.

Společnost NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o., padesátiprocentní
dceřiná společnost ČTK, má sídlo v Praze a pobočky v Opavě a Jindřichově Hradci. V roce
2001 založila organizační složku ve Slovenské republice pod názvem NEWTON
INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o., pobočka Bratislava, organizačná zložka.

Společnost vyrábí a nabízí na trhu tři základní typy produktů: monitoring médií (media
monitoring dokument, media monitoring software, internetový media monitoring, media
monitoring Lotus Notes), mediální analýzy a přístupy do databáze (databáze hospodářských
informací, webImport, elektronické archivy). V roce 2002 prošly všechny produkty jistou
systematizací a to jak při výrobě, tak především v jejich nabízené podobě.

Předběžné výsledky hospodaření společnosti NIT, s.r.o. v roce 2002 jsou příznivé. Její
výkony stouply meziročně o 20 % a dosáhly 75 mio. Kč. Provozní hospodářský výsledek dosáhl
8,3 mio. Kč, provozní rentabilita činila 11 % z výkonů. Čistý zisk po zdanění meziročně klesl ze
6,9 mio. Kč v roce 2001 na 5,7 mio. Kč v roce 2002. Čistá rentabilita činila 7,6 % z výkonů.
Finanční situace společnosti je velmi dobrá. Nemá problémy s likviditou a dlouhodobě pracuje
bez úvěrů a fmančních výpomocí. Lze očekávat, že tomu tak bude i v roce 2003. Společnost
zaměstnávala v roce 2002 v průměru 94 pracovníků (přepočtený stav).

Velmi podstatný kvalitativní i kvantitativní pokrok zaznamenal produkt mediálních
analýz. V průběhu roku se také podstatným způsobem zvýšila rentabilita jejich výroby.
Pozitivním jevem je neustálá inovace metodiky analýz, díky čemuž se dostaly mezi nejkvalitnější
produkty v oboru. Přispěla k tomu i nově vytvořená databáze primárních zdrojů, připravuje se
databáze autorit. V závěrečné fázi je tvorba nového prostředí pro ještě efektivnější analytickou
činnost. Významnou měrou se mediální analýzy podílejí na samostatném webu věnovaném
celoročnímu tématu - volby v médiích.

V loňském roce byl vytvořen a odzkoušen nový multifunkční redakční systém a začal se
využívat vlastní webový reklamní systém. Podstatné technologické změny zaznamenal také
produkt internetového media monitoringu. Kromě upgrade webové technologie se také testovaly
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různé nové technologie (XSLT, XSL-FO, XML, Tovek, dtSearch). V průběhu roku byla ve firmě
provedena rozsáhlá obměna hardwaru.

V září 2002 byl zřízen samostatný specializovaný úsek orientovaný na spolupráci
s mezinárodními monitorovacími společnostmi. V říjnu se NIT stal přidruženým členem
celosvětové asociace monitorovacích agentur - FIBEP. Za řádného člena by měl být NIT přijat
v září 2003 na pravidelné konferenci asociace.

Na Valné hromadě společnosti v červnu 2002 bylo schváleno nové logo společnosti
a následně byla vytvořená nová corporate identity. V souvislostí s touto změnou a v rámci
posílení propagace společnosti byly vytvořeny nové nabídky pro Českou republiku, Slovensko i
zahraničí. Pořídilo se široké spektrum standardních reklamních předmětů.

Vývoj na slovenském trhu nedoznal v roce 2002 významných změn. S ohledem na
nutnost zajištění přístupu ke slovenským zdrojům, byla bratislavská pobočka nucena zakoupit za
nepřiměřeně vysokou cenu nejvýznamnější slovenské tituly. Tím došlo k neplánovanému
navýšení nákladů, současně ale tento krok zajistil možnost nabízet na slovenském trhu plně
konkurenční produkt. Podařilo se přesunout kompletní zpracování slovenských titulů na
Slovensko.

Cílem NIT je neustále zkvalitňovat služby. V nejbližším období se společnost zaměří
především na další rozvoj mediálních analýz a služeb s přidanou hodnotou. V kontextu tohoto
záměru se nabízí znovuotevření otázky tvorby tématických výběrů a jiným způsobem omezených
databází přístupných platící veřejnosti. Mnoho si NIT slibuje také od spolupráce s partnerskými
agenturami v zahraničí.

Společné závěry

ČTK si vytkla za svůj dlouhodobý strategický cíl být komplexní informační agenturou.
Tato strategie je přirozenou reakcí na celkový vývoj v oboru zpracování a prodeje informací.

ČTK již dlouho nespoléhá pouze na příjmy od tradičních klientů - médií. Agentura se
snaží zabezpečovat ekonomickou stabilitu diverzifikací svých příjmů. Proto usiluje o nepřetržité
rozšiřování a zkvalitňování svého produktového portfolia, o tvorbu nových produktů a o působení
na nových trzích.

ČTK se mění v informační agenturu již řadu let. Vzhledem k praktické nemožnosti
vytvořit nové produkty pro nové trhy ve struktuře klasické tiskové agentury vybudovala agentura
skupinu specializovaných strategických dceřiných společností. Ty mají jasně vymezený okruh
své činnosti, tedy předmět podnikání, a trh, na kterém působí. Vůdčím subjektem této skupiny je
ČTK, pro kterou jsou dceřiné společnosti nejen zdrojem příjmů, ale také prostředkem k dalšímu
zhodnocení vlastní produkce. Na druhé straně ČTK využívá produktů dceřiných společností ve
své lnfobance, která se díky tomu stala ve svém oboru největším a nejkomplexnějším zdrojem
informací v České republice.

V roce 2002 se ČTK jako celek zaměřila na zvládnutí těchto cílů:
• připravit se na zvládnutí úkolů nákladově náročného roku 2003
• zahájit přípravu na multimedializaci produkce
• připravit výstavbu velkého redakčního sálu v budově ČTK v Opletalově ulici
• postoupit dále v budování Infobanky ČTK jako významného informačního centra a

prodejního nástroje. Upravit interface Infobanky dle požadavků klientů.
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Všechny tyto úkoly byly splněny. ČTK tak postoupila o další krok na své cestě ke
svrchovaně profesionální informační agentuře, která bude schopna obstát v rychle se měnícím
oboru svého působení.
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v

II. Zpráva o hospodaření Ceské tiskové kanceláře

1. Shrnutí

Rok 2002 měl být rokem příprav na nákladově náročný rok 2003. Tomu odpovídal i
rozpočet, který předpokládal při stagnaci výnosů nákladové úspory a zisk po zdanění ve výši
13,1 mil. Kč.

Skutečnost předpoklady překonala, když se k solidnímu provoznímu hospodaření
přidaly lepší než očekávané přijaté dividendy a mimořádné zúčtování opravných položek
k ČTK Repro.

Výsledkem je hospodářský výsledek za účetní období ve výši 49 584 tis. Kč.

Provozní hospodaření skončilo ziskem (před zdaněním) 4,1 mil. Kč a zásluhu na tom
mají hlavně úspory nákladů. Celkové tržby totiž meziročně poklesly o 4,5 mil. Kč, proti
rozpočtu jim chybělo 1,2 mil. Kč. Naproti tomu srovnatelné náklady meziročně poklesly o
9,3 mil. Kč a úspory proti rozpočtu činily 13,3 mil. Kč.

Největší úspory byly dosaženy v odpisech a službách. Jediným významnějším druhem,
který se meziročně zvýšil, byly náklady osobní.

Na extrémně vysokém zisku se významně podílel výsledek z finančních operací, který se
dělí na dvě větší části:

a) dividendy, úroky, výnosy z dlužných cenných papírů - tedy běžné složky finančního
výsledku, které se na něm podílely částkou 22,8 mil. Kč;

b) zúčtování dříve vytvořených opravných položek k ČTK Repro do výnosů v souvislosti
se změnou metody ocenění, které se projevilo částkou 25 mil. Kč.

Beze změny metody ocenění by tedy zisk za rok 2002 dosáhl výše 24 584 tis. Kč a
znamenal by druhý nejlepší výsledek v novodobé historii ČTK.

Osobní náklady mezi ročně rostly o 17,9 mil. Kč a rozpočet překročily o 3,6 mil. Kč.
Podílela se na tom kombinace zvýšení počtu pracovníků a zvýšení průměrného výdělku o
8,75 %. Růst průměrného výdělku nezachytil růst produktivity práce, který zůstal na úrovni
1,6 %.

Trendy vývoje v dceřiných společnostech se nezměnily, spíše prohloubily. Proti
úspěšnému vývoji ve všech ostatních společnostech stojí pokračující problémy v ČTK Repro.

Změny v ocenění finančních účastí a účtování odložené daně, vyvolané novelou zákona o
účetnictví, se projevily nejen ve výsledku hospodaření (již zmíněnou částkou 25 mil. Kč), ale
i ve stavu dlouhodobých finančních investic a ve vlastním kapitálu a v rezervách. Znamenaly
ve svém souhrnu zvýšení bilanční sumy a objemu vlastního kapitálu a reálnější pohled na
majetek ČTK.
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Ekonomická stabilita se rokem 2002 dále posílila a současně byly vytvořeny nutné
předpoklady pro vyrovnané hospodaření v roce 2003.

2. Majetek

2.1 Rozvaha

Na rozdíl od minulých let rozvaha zaznamenala výraznější změny, celková bilanční
suma se zvýšila o cca 100 mil. Kč. Hlavní roli v tom hrála změna metody ocenění aktiv,
vyvolaná novelou zákona o účetnictví. Jejím výsledkem je přecenění finančních účastí z
hodnoty pořizovací na reálnou hodnotu (viz část 2.5). Toto přecenění se na straně aktiv
projevilo zvýšením dlouhodobého finančního majetku a na straně pasiv zvýšením vlastního
kapitálu. Dalším významnějším zdrojem změn bylo zaúčtování odložené daně za minulá
období, které se projevilo zvýšením rezerv na úkor vlastního kapitálu, konkrétně ztráty
minulých období.

2.1.1 Aktiva

Stálá aktiva s vyloučením změn v dlouhodobém finančním majetku prakticky
stagnovala. Zvýšení hodnoty budova nedokončených investic kompenzovalo snížení hodnoty
strojů a zařízení.

Oběžná aktiva vzrostla o 24,8 mil. Kč. Hlavní zásluhu na tom měl nárůst finančních
prostředků, zásoby a pohledávky poklesly. Pokles krátkodobých pohledávek je z větší části
způsoben snížením pohledávek vůči státu (placené zálohy na daň z příjmů). Pohledávky
z obchodního styku meziročně poklesly o 1,4 mil. Kč. Zásoby se snížily o 176 tis. Kč a
dostaly se tím těsně pod hranici 5 mil. Kč.

Ostatní aktiva (tj. především časové rozlišení) se zvýšila na 6 mil. Kč. Představují
0,91 % majetku.

2.1.2 Pasiva

V oblasti pasiv se absolutně zvýšily jak vlastní kapitál, tak cizí zdroje.

Přehled o pohybech vlastního kapitálu, který se zvýšilo 88 mil. Kč, popisuje část 2.5.
Rezervy se zvýšily o 16,7 mil. Kč (viz část 2.6). Ostatní pasiva se snížila o 1,6 mil. Kč. Podíl
vlastního kapitálu se po těchto změnách snížil, zůstal však nad hranicí 90 %.
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Tabulka 1 - Hlavní položky rozvahy

k 31.12.: 2666 2661 Podíl 2002 Podíl rozdíl abs.
~1I:tW~;iittfem,'Jí'",:;;t:rl1ií;;i;J<~< r ".i.J .. ',l;;;!t ,~.• 53'9 :064 ,,"554'118 6rUroóOlI/ó ,;'(1)55':']76 ':ťOO;Oo,o/d ';1;1'01:;59..8
Stálá aktiva 386317 371 271 66,99% 447896 68.36% 76619
z toho dlouhodobý nehm. majetek 5069 2282 041% 2384 036% 102

dlouhodbv hmotný majetek 194787 190540 34,38% 191 050 29,13% 510
z toho loozemkv 13057 13 057 236% 13057 1,99% O

budovy, stavby 124396 135003 2436% 140525 2143% 5522
stroje.přistroje 49401 41745 7,53% 35648 544% -6097
liinv invest.maietek 339 327 006% 1003 0,15% 676
nedok, investice 7594 408 0,07% 817 012% 409

dlouhodobý finanční majetek 180461 178449 32,20% 254456 3880% 76007
Oběžná aktiva 149823 177 151 31,97% 261934 36,79% 24783
z toho zásoby 6406 5 133 0,93% 4957 0,76% -176

krátkodobé pohledávky 32608 41 110 7,42% 35691 544% -5419
finanční majetek 110809 130908 23,62% 161286 24,59% 30378

Ostatní aktiva 8924 5756 1,04% 5952 0,91% 196
Rašiiálfilieuí:jJifl,::;íS;tci;ffF,:;," \",ii' C,.'~;;?š;CI, ;.S3.9J}64 "~554178 ,']lóOoo,%. ·,,'655'776f,1 Oa.'DO'~" ''4}lO:.t~91J
Vlastní kaDitál 516344 520598 93,94% 668574 92,86% 87976
Cizí zdroje 22176 26396 4,76% 41694 6,36% 15298
z toho rezervy 346 2930 0,53% 19631 299% 16701

dlouhodobé závazky 499 732 0,13% 677 0,10% -55
krátkodobé závazky 21331 22 734 410% 21386 3,26% -I 348
bankovní úvěry O O 0,00% O 0,00% O

Ostatní nasiva 6544 7184 1.36% 5568 6.84% -1676

2.2 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.

21



Zpráva o hospodařeni České tiskové kanceláře

Tabulka 2 - Aktiva ve věcném členění
vmil. Kč 2000 2001 2002 pozn.
Bu~oYý a pozero /ty .' '" <., 137,1 ,148,Q 153,6 i .' "1!",· ~";:;;I'

Opletalova 60,0 62,3 63,8 hlavní budova (dvě spojené budovy)

_ ..., [Žirovnická 57,0 65,1 69,3 1 a1/2 administr. budovy komplexu (zbytek ČTK Repro)
Kotorská 5,0 5,5 5,5 bývalé středisko Made in.. Publicity,--_.

IStěrboholy bývalý komplex autodllen - spoluvl. s ČTK Repro2,0 2,0 1,9
Zivohošť 0,0 0,0 0,0 rekr.zař. - soubor chatek na cizím pozemku-----

13,1 13,1pozemky 13,1 pozemky k jednotlivým budovám
, :

Movitý majetek, " 63,0 44,8 39,9 PC,servery,záloh.zař., satelity, T~B,inventář

!
Rnanční inv~stic;e· '.' -~ -, ,. 180,0 178,5 254,5 m ajetk'ové pOdily, cenné papíry ..

IČTK Repro a.s. 156,0 154,5 147,1 přeceněno
Neris, S.LO 14,0 14,0 10,4 přeceněno'. ...~~

[Čekia, a.s. 5,0 5,05,0 přeceněno

~.-~--_.Newton IT, S.LO. 1,5 1,5 5,0 přeceněno
Economia 0,2 0,2 86,9 přeceněno-_ .....

'-"'-

povodr'iové dluhopisy 3,0 3,0 0,0 vy placeny v roce 2002
jednotlivé akcie 0,3 0,3 0,0 držené pro potřeby zpravodajství přeceněno na O

, I I,
Zásoby 6,0 5,1 4,9 " "" ,- •

materiál 2,4 3,4 3,2 foto, LTO, náhradní dily__ h ___

hotové výrobky 2,0 0,1 0,0 zrušené středisko Pressfoto~--'.---
zboží 1,6 1,6 1,7 fotoprodejna

l , Ii
f:!ohledávky··'0!jj;l>'.( . ,:;N,:i"'·.··;,·.·,.y; }, 33,0 I/', 41,1 -: 35,7 netto políle,d'ávky vč. poň\h:~ sJátel1'l :,.!JI,i420'i,,,,i:J"

I i
IflnancOl majetek s 111,U l~U,lI .,. 101,~ ... '- c.' .•.'d,'

.. [z toho peníze 111,0 130,9 100,5
lZ toho krátkodobý fin.m ajetek** 60,8 dlužné cenné papíry (asset managerrent)

Ostatní 9,0 5,8 6,0 časové rozlišení - hlavně náklady příštích období
: ,

I I! ,
Celkem aktiva netto 539,1 554,2 655,8

Pozn. * v částifinančnl investice se projevují změny reálných hodnot, které vznikly přeceněním v rámci roční závěrky.
** dlužné cenné papíry jsou v portfoliu spravovaném na základě smlouvy o asset managementu.
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2.3 Peněžní prostředky

Stav finančních prostředků a jejich ekvivalentů se meziročně zvýšilo 30,4 mil. Kč.
Drtivý podíl na tomto zvýšení má dosažený zisk. Investiční činnost dosáhla 20,9 mil. Kč a
odpisy 19,1 mil. Kč. Příznivě se na peněžním toku podílela změna stavu pohledávek.

Tabulka 3- Přehled o peněžních tocích

oložkami
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I
2.4 Doplňující údaje k majetku

Tabulka 4 - Rozpis samostatných movitých věcí

účet 022 účet 082 zůst.cena
energetické a hnací stroje a zařízení 24967 12329 12638

pracovní stroje a zařízení 407 395 12
přístroje 155451 134493 20958
dopravní prostředky 4804 4004 800
inventář 11 747 10507 1240
drobný hmotný majetek 34447 34447 C

Tabulka 5 - Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002
tis. Kč =poč. stav přírůstek úbytek kon.stav

energ. a hnací stroje a zařízení 21984 23416 2739 1 187 24967
pracovní stroje a zařízení 459 447 O 40 407
přístroje 163573 157 191 5936 7676 155451
dopravní prostředky 5417 5448 812 1456 4804
inventář 12 197 11774 57 84 11 747
budovy 162425 175303 7818 O 183121
tech.zhod. pronaj.majetku 334 334 O O 334
pozemky 13057 13057 O O 13057
software 18967 19633 1339 122 20850
drobný hmotný majetek 32105 36115 30 1698 34447
celkem 430516 442717 18731 12262 449186

2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu

Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 88 mil. Kč.

Základní kapitál se neměnil.

Ostatní fondy ze zisku se zvýšily kombinací přírůstku 8 mil. Kč z rozdělení zisku za
rok 2001 a čerpání ve výši 3,2 mil. Kč.

Stav kapitálových fondů se nezměnil.

Největší podíl na růstu vlastního kapitálu (54 mil. Kč) mají rozdíly z přecenem
majetkových účastí. Jednotlivé společnosti byly v souladu s § 27 odst. 1,2 a 5 zákona o
účetnictví oceněny prostřednictvím metody ekvivalence (tj vyčíslením podílu na vlastním
kapitálu společnosti). Rozdíl proti ceně v účetnictví se pak promítl do vlastního kapitálu.

Zisky a ztráty minulých období vzrostly z rozdělení zisku roku 2001 o 5,3 mil. Kč a
poklesly o 12,5 mil. Kč v důsledku zaúčtování odloženého daňového závazku minulých
období (čl. X odst. 12 postupů účtování).

Poslední položkou vlastního kapitálu je zisk roku 2002.
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Tabulka 6 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

,..';"
"

2001 2002
počtÍtečn{ póčátečlI{ . .,.

'" konečný
v tis, Kč zůs tatek zůstatek

zvýlen{ .' sntžent
zůstatek

Základní kapitál zapsaný v obch.rejstříku 465402 465402 465402
Ostatní fondy ze zisku 5831 8977 8000 3 211 13766

z toho sociálnífond 3072 5658 4400 2451 7607
z toho fond soc.pojtš tě ni 2759 3319 1600 760 4159

z toho fond vzdělávání O O 2000 O 2000
Kapitálové fondy 15 753 15753 15 753
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV O O 90219 36 142 54077

z toho Economia O O 86719 86719
z toho Neris O O 3600 -3600

z toho Newton Tf O O 3500 3500
z toho ČTK Repro O O 32353 -32353

Zisk minulých účetních období 17 158 5308 22465
Ztráta minulých účetních období -7492 12473 -12473
Zisk za účetní období 30850 13 308 49584 13 308 49584

Vlastní kapitál celkem 510344 520598 153 Jl1 65134 608574

Tabulka 7 - Tvorba a rozdělení zisku

tis. Kč 2000 2001
2002

(návrh)
Tvorba zis ku 30850 13308 49584
Rozděleno:

do s ociálni fondu 4800 4400 7200
dofondu soc. pojištění 1 400 1 600 1 600

do fondu vzdělávání 2000
do fondu pe nzpiipojiš tě ní 7500

nerozděleno (na zis klztrátu min.období) 24650 5308 33284

2.6 Přehled o tvorbě a čerpání rezerv

V souladu se zákonem č.593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
byla vytvořena druhá polovina rezervy na opravy, které se uskuteční v rámci rekonstrukce
TZB objektu Opletalova a výstavby nového redakčního sálu v roce 2003. Celková výše této
rezervy je 5 mil. Kč.

Nově se v rezervách objevuje odložený daňový závazek, protože v roce 2002 ČTK
poprvé účtovala o odložené dani (čl. X postupů účtování). Odložená daň se zjišťuje jako
přechodný rozdíl, který vzniká z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky
majetku. V případě ČTK je tvořen rozdílem mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
hmotného a nehmotného majetku.
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Tabulka 8 - Přehled o tvorbě a čerpání rezerv

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

na kursové ztráty 45 230 648 230 648
na opravy 45 2500 2500 5000
ostatní 45 200 200
odložený daňový závazek 48 13783 13783
celkem 2930 16931 230 19631

2.7 Dlouhodobý finanční majetek

2.7.1 Celkový přehled

Tabulka 9 - Přehled dlouhodobého finančního majetku

účetní účetní účetní

účast hodnota hodnota hodnota rozdíl podíl přínos za rok
podílu 2000 podílu 2001 podUu 2002 v% (tis. Kč)

(t;s Kč) (tis KČ) (tis. Kč)
Economia a.s. 200 200 86919 86719 11% 20400
ČTK Repro, a.s. 156490 154490 147 137 - 7353 62%
Newton LT. s.r.O. I 500 I 500 5000 3500 50% 2963
ČEKlA, a.s. 5000 5000 5000 100% 425
NERIS, S.r.o. 14000 14000 10400 - 3600 100%
UTAX- sdružení 45% 569
povodňové dluhopisy 3032 3032 - 3032
jednotlivé podniky 239 227 227 17
Celkem 180461 178449 254 456 76007 24374

Celkový pnnos finančních investic vyjádřený dividendami, úroky či podíly na zisku byl
v roce 2002 o 10 mil. Kč vyšší než v roce předchozím a dosáhl 9,6 % jejich reálného ocenění.
Rozhodující zásluhu na tom mají tradičně dividendy inkasované od a.s. Economia, zvýšil se
ale podíl na zisku vyplácený společností Newton IT a poprvé vyplácela dividendy Čekia.
S žádnou společností nebyla uzavřena ovládací smlouva ve smyslu obchodního zákoníku.

Rozdíl mezi účetními hodnotami podílu v roce 2002 a v roce 2001 je způsoben přeceněním na
reálnou hodnotu, komentovaném již v části 2.5.
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Tabulka 10 - Vývoj HV a vlastního kapitálu u účastí s rozhodujícím či podstatným
vlivem

tis. Kč 2000 2001 2002 (předb.)

hos podářský výs ledek roku 10974 -5 739 -42000

vlastní kapitál k 31.12. 297233 283 721 240526

hospodářský výsledek roku 3246 6973 7000

vlastní kapitál k 31.12. 5575 10548 10669

hospodářský výsledek roku 1 378 1 653 700

vlastní kapitál k 31.12. 4056 5435 5679

hospodářský výsledek roku -I 40 I -987 25

vlas tní kapitál k 31.12. II 363 10376 10401

2.7.2 Economia, a.s.

Výsledky a.s. Economia jsou stále příznivé. Na základě výsledků v roce 2001
inkasovala ČTK v loňském roce 20,4 mil. Kč dividend. Předběžné informace o hospodaření
v roce 2002 naznačují pokles zisku, očekávaná dividenda bude proto v roce 2003
pravděpodobně nižší.

2.7.3 ČTK Repro, a.s.

Rok 2002 byl pro tiskárnu přelomovým rokem. Ke změnám, signalizovaným již ve
výroční zprávě za rok 2001 - tj. zásadní změna strojního vybavení rotačního tisku a zrušení
tuhých vazeb, se přidala kompletní výměna managementu. Důvodem k ní byly:
nekvalifikovaný přístup vedení společnosti k řízení pohledávek, neschopnost reakce na měnící
se tržní podmínky a nezodpovědný přístup k majetku firmy. Představenstvo společnosti
podalo podnět k zahájení trestního stíhání na bývalého ředitele pro podezření, že mohlo z jeho
strany dojít k jednání, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu některých majetkových
trestných činů. Důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že společnost po určitou dobu tiskla
pro zákazníky, kteří nespláceli své závazky.

Zpráva auditorů pro vedení firmy za rok 2001 upozornila na problémy v pohledávkách
a v odepisování strojů, které bylo příliš pomalé a neodpovídalo ekonomické realitě. V rámci
roční závěrky za rok 2001 byly vytvořeny masivní opravné položky k pohledávkám, které
přesáhly úroveň 10 mil. Kč. Hospodářský výsledek roku 2001 se tak propadl do ztráty 5739
tis. Kč. Problémy související s režimem odepisování strojů byly řešeny v průběhu roku 2002.

Část zařízení na tuhou vazbu se podařilo prodat, druhá část bude prodána v roce 2003.
Doodepsání zůstatkových cen a mimořádný odpis dalších zařízení ( s cílem srovnat
zůstatkové ceny s realitou) se projevilo na hospodaření společnosti v roce 2002 částkou cca
20 mil. Kč.
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V první polovině roku 2002 pokračovaly problémy se zakázkovou náplní, umocněné
potřebou perspektivně zajistit její skokové navýšení v zájmu naplnění výkonnějšího stroje.V
dubnu byl instalován nový stroj a postupně začalo nabíhat jeho vytížení. Od května začala
společnost platit leasingové splátky, které jí zatížily částkou lOmil. Kč.

V okamžiku nabíhání nového stroje se projevily avizované problémy: poruchovost a
nedostatečné zvládnutí stroje jeho obsluhou. Důsledkem byla nízká výkonnost stroje,
doprovázená nadnormativní spotřebou materiálu, která provázela společnost celý zbytek roku.

Výsledkem všech uvedených vlivů je předběžný výsledek hospodaření za rok 2002 -
ztráta 42 mil. Kč, zatímco rozpočet počítal ze ztrátou 16 mil. Kč.

Rok 2003 by měl být pro tiskárnu rokem stabilizace - tedy přizpůsobení všech
subsystémů novým podmínkám. Rozpočet očekává mírný zisk v řádu statisíců. Od roku 2004
by měla společnost začít produkovat zisk v řádu jednotek miliónů.

2.7.4 Newton IT, s.r.o.

Společnost hospodařila v roce 2002 v souladu s předpoklady. Růst tržeb se zpomalil ze
30 % na stále úctyhodných 20 % a tržby tak dosáhly úrovně 70 mil. Kč. Zisk se stabilizoval
na úrovni roku 2001 - tedy cca 7 mil. Kč po zdanění.

V roce 2003 by měly tržby vzrůst na 80 mil. Kč a v souvislosti s plánovanou expanzí se
předpokládá pokles zisku k úrovni 2 mil. Kč.

2.7.5 Čekia, a.s.

Čekia si i v roce 2002 vedla slušně. Podle předběžných výsledků vykazuje 700 tis. Kč
zisku, zatímco rozpočet počítal se ziskem 140 tis. Kč. Méně příznivě se vyvíjely tržby, které
stagnovaly v souvislosti se zhoršujícími se podmínkami na finančním trhu. V závěru roku
byla v zásadě dokončena migrace na nový systém. V důsledku doběhu některých nákladů na
změnu systémů počítá rozpočet a.s. Čekia pro rok 2003 s hospodářským výsledkem kolem
nuly.

2.7.6 Neris, s.r.o.

NERIS, spol. s r.o. - agentura ČTK pro Internet a nová média - pokračovala v
kvalitních výsledcích předchozích let a v roce 2002 dosáhla poprvé zisku, i když zisk ve výši
25 tis. Kč je důležitější spíše psychologicky, než fakticky. Při obratu 29 mil. Kč lze totiž její
hospodaření označit spíše za vyrovnané, než za ziskové. Podle projektu měla mít společnost
v roce 2002 ztrátu ve výši 1,6 mil. Kč a kumulovaná ztráta měla k 31.12.2002 dosáhnout
téměř 14,9 mil. Kč. Vlastní kapitál dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 10,4 mil. Kč
(proti základnímu kapitálu 14 mil. Kč).

Hlavním zdrojem zlepšení, které za existenci společnosti dosáhlo úrovně 11,2 mil. Kč,
jsou lepší než projektované výsledky v oblasti modulů pro vydavatele a mobilního
zpravodajství. vývoj v reklamě naopak za očekáváními zaostává. Rok 2003 by měl být
prvním rokem, kdy společnost dosáhne znatelnějšího zisku.
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2.7.7 UTAX - sdružení

Sdružení s firmou UT AX, zřízené za účelem spolupráce při tisku bulletinů, vykazuje
stabilně solidní výnos. V roce 2002 to bylo 569 tis. Kč.

2.7.8 Akcie jednotlivých podniků

Akcie jednotlivých podniků vlastní ČTK pro potřeby zpravodajství. Nedrží je tedy
s cílem je prodat a těžit z rozdílu nákupní a prodejní ceny. Z toho důvodu byly v souladu
s ustanovením § 27 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví a s použitím zásady opatrnosti přeceněny
na nulu. Jejich ocenění v roce 2001 činilo 227 tis. Kč.

3. Personalistika a mzdy

3.1 Zaměstnanost

3.1.1 Počet zaměstnanců

V první polovině roku 2002 stavy zaměstnanců ještě rostly, aby se po červnovém
maximu stabilizovaly v závěru roku na hodnotě 387, tedy o 4 zaměstnance více než k l.lednu.

Tabulka 11 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce

17

24
22

222
59
40

3
387

Průměrný počet zaměstnanců mezi ročně vzrostl o jednoho, osobní náklady vzrostly 09,8 %.

Tabulka 12- Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady

tis. Kč
osobní náklady

zaměstnanci
z to o n ICI pracovruci

3.1.2 Struktura zaměstnanců

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31.12.2002 byl 40,26 let, tedy o 0,78 roku vyšší
než v roce 2001. Stoupá pravidelně od roku 1999 jako výsledek snižující se fluktuace a
prodlužující se doby zaměstnání.

Průměrná doba zaměstnání v ČTK se zvýšila na 11,22 let; 32,7 % zaměstnanců zde
pracuje méně než 5 let. Ukazatel fluktuace zaznamenal v roce 2002 prudký pokles na 6 %.
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Vzdělanostní struktura je dlouhodobě stabilní, podíl zaměstnanců s vysokoškolským
vzděláním překročil 50 %. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou má 89,18 %
zaměstnanců.

Podíl redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců po letech růstu stagnoval a dostál 65,00.

Tabulka 13 - Vývoj struktury zaměstnanců od r. 1998

rok 1998 1999 2000 2001 2002
evidenční počet k 31.12 370 371 380 384 386
ukazate I fluktuace v % 14,30 10,24 9,89 9,13 5,97
průměrný věk 38,73 38,46 39,03 39,48 40,26
průměrná doba zaměstnání 9,86 9,79 10,16 10,81 11,22
% bez maturity 12,00 9,47 10,81 10,97 10,82
% středoškoláků 42,40 43,18 42,43 39,43 38,40
% vysokoškoláků 45,60 47,35 46,76 49,61 50,77
procento redaktorů 61,35 63,12 63,78 65,15 65,00

3.2 Mzdy

3.2.1 Produktivita práce a průměrný výdělek

Po dvou letech, když se tempo růstu průměrného výdělku odchylovalo od vývoje v ČR
(v roce 2000 bylo znatelně vyšší a v roce 2001 znatelně nižší - až do poklesu reálné mzdy), se
v roce 2002 vývoji ve společnosti přiblížilo na rozdíl 1,5 procentního bodu.

Tempo růstu produktivity práce (1,6 %) zaostalo za růstem průměrného výdělku a
stejně jako v jeho případě kopíruje vývoj v ČR. I když ve střednědobém horizontu se tyto
veličiny vyvíjejí proporcionálně, pokračování předstihu růstu průměrných výdělků před
růstem produktivity by mohlo vyvolat problémy.

V roce 2003 předpokládáme tempo růstu průměrného výdělku na úrovni pěti procent.

Tabulka 14 - Produktivita práce a průměrný výdělek'

Ukazatel 2000 2001 2002 % 01/00
Objem vyplacených mezd tis. Kč 115837 121464 133 060 109,55%
Průměrný nře počte ný počet zaměstnanců ie dn. 370 372 375 100,73%
Průměrný výdělek Kč/měsíc 26437 27213 29593 108,75%
Přidaná hodnota tis .Kč 210254 222694 227891 102,33%
Produktivita z přidané hodnoty tis .Kč/rok 568,70 598,71 608,21 101,59%
Roční průměrný výdělek tis.Kč/rok 317,24 326,55 355,12 108,75%

1 Objem vyplacených mezd představuje úhrn hrubých mezd bez vyplaceného odstupného a bez mezd zahraničních 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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3.2.2 Nominální a reálná mzda

Průměrného výdělku v ČR dosáhlo 90 % zaměstnanců ČTK. Reálná mzda stoupla o
6,82%.

Tabulka 15 - Porovnání vývoje nominální a reálné mzdy

prum.mzaa prum.mzaa prum.mzaa zmena změna
2000 2001 2002 nom. mzdy . inflace reál. mzdy

CR 13491 14642 15707 7,27% 1,80% 5,38%
CTK 26437 27213 29593 8,75% 1,80% 6,82%
poměr CTKlČR 1,96 1,86 1,88

I
3.2.3 Diferenciace mezd

Ukazatele diferenciace se stejně jako v minulém roce nevyvíjely stejnosměrně.
Decilový poměr pokračoval v poklesu, zatímco kvartilový vzrostl. Spolu s tím, že po letech
poklesů vzrostlo procento zaměstnanců, kteří dosáhli alespoň průměrného výdělku, to
signalizuje spíše zplošťující se diferenciaci. Poměr průměru a mediánu je 1,11 a prakticky
stagnuje (v roce 2001 byl tento poměr 1,12).

Tabulka 16 - Ukazatele diferenciace

Ukazatel 1998 1999 2000 2001 2002
De c ilový poměr 2,57 2,49 2,72 2,63 2,60
Kvarti\ový poměr 1,57 1,57 1,61 1,56 1,61
proc.zarně s tnanců, kteří dosáhli průměr 39,0 38,9 36,4 35,1 35,5

3.3 Sociální program

Na sociální program vynaložila ČTK v loňském roce 10,2 mil. Skládá se ze tří částí:

Stravné - hrazené částečně z nákladů a částečně ze sociálního fondu - představuje
objemem část největší (56 % vynaložených prostředků). Čerpání spočívá v příspěvku na
stravenky.

Fond sociálního pojištění je naopak objemem nejmenší. Řeší situaci zaměstnanců,
kteří onemocní a vzhledem k výši nemocenských dávek si z existenčních důvodů museli
vybírat dovolenou.

Příspěvek na penzijní připojištění využívá plně tříprocentní hranici danou zákonem o
daních z příjmů (a zatím nevyužívá další prostor ve výši 2 %, které lze platit ze zisku).
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Tabulka 17 - Čerpání sociálního programu

tIS. Ke 2000 2001 2002

Stravné - náklady 2213 3015 3318
Stravné - soc. fond 1 115 2184 2421
fond soc. pojištění 706 840 760
penz. přípojištění -náklady 3014 3393 3752

Celkem z nákladů 5227 .6408 7070
Celkem z fondů 1821 3024 3181

Celkem 11 .< " 1048 9432 10251
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4. Hospodářské výsledky

4.1 Výkaz zisku a ztráty

Plné znění výkazu zisku a ztráty je uvedeno v rámci roční účetní závěrky v příloze.
Následující tabulka popisuje vybrané položky výkazu za poslední tři roky a ve srovnání
s rozpočtem:

Tabulka 18 - Vybrané položky výkazu zisku a ztráty ve srovnání s rozpočtem

9098 10138 8900 1238
7324 8358 7209 1149
1775 1779 1691 88

339321 335896 338201 -2304
341383 335896 338301 -2404

-2062 O -100 100
118401 109785 113 926 -4141
15912 18470 16894 1576

102489 91315 97032 -5717
222695 -227891 225966 1925
182078 199994 196438 3556
33798 19161 35002 -15840
6936 5070 9128 -4058

10917 9605 8883 722
2837 4200 ~5229 '9429

19042 230192 15614 214578
7019 182414 2921 179493

12023 45384 12693 32690
1848 O 9700 -9700
3400 4084 -4084

-1552 O··' '5616 ď,·;5616
13308 13080 ,'3fi 504

Na vytvořeném zisku se sice největší měrou podílel finanční hospodářský výsledek,
ale potěšitelný je i výsledek provozní, který předstihl rozpočet o 9,5 mil. Kč, a to i v situaci,
kdy proti rozpočtu i meziročně poklesly výkony. Podařilo se to úsporou odpisů a služeb, která
vyrovnala již zmíněný pokles výkonů, ale i překročení osobních nákladů.

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 346 mil. Kč; tj. o 1,3 %
méně než v roce 2001 a 00,3 % méně, než udával rozpočet. Svým objemem představovaly 85
% procent celkových výnosů.
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Největším druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis, zajišťované obchodním
úsekem. Proti minulému roku zaznamenaly nárůst o 1,2 % (tj 4,8 mil. Kč). Tento nárůst se
téměř rovnal nárůstu rozpočtovanému (předstih 253 tis. Kč proti rozpočtu představuje 1 %c)

Druhým největším druhem jsou tržby za "ostatní služby", reprezentované hlavně
činností úseku obrazového zpravodajství mimo rámec tzv. velkých smluv. Ty po
impozantním růstu v minulém roce poklesly o 2,5 mil. Kč a proti rozpočtu jim chybělo 2,1
mil. Kč. V procentním vyjádření tyto pohyby znamenaly pokles o 6,2 resp. 5,2 %.

Tržby za nájemné nebytových prostor spolu se spojenými službami mezirocne
poklesly o 3 mil. Kč; tj o 9,2 %. Stejně jako tržby za zpravodajství téměř přesně dodržely
rozpočet (zlepšení 46 tis. Kč se rovná 1 %c)

Solidní tempo růstu udržely tržby za zboží (meziročně o 11,4 %), tržby za pronájmy
techniky poklesly 03,1 % a v souvislosti s pokračujícím útlumem tištěných bulletinů se o 2/3
snížily tržby za výrobky.

4.2.1.2 Ostatní druhy výnosů

Dominantním druhem ostatních výnosů jsou výnosy z finančních investic, rozepsané
v tabulce části 2.7.1, v úhrnné výši 24,3 mil. Kč. Stejně jako v minulém roce jsou rozloženy
mezi více subjektů, i když rozhodující podíl mají stále dividendy Economia.

Významný druhem výnosů jsou také úroky přijaté, v tomto roce doplněné výnosy
z finančního majetku, spravovaného firmou Patria na základě smlouvy o správě portfolia,
která byla uzavřena v polovině roku. Samotné úroky dosáhly úrovně 2,8 mil. Kč; výnosy
z portfolia krátkodobých cenných papírů přidaly dalších 0,9 mil. Kč. Dosažená úroveň 3,7
mil. Kč však znamená mezi roční pokles o 0,5 mil. Kč, způsobený hlavně klesajícími
úrokovými sazbami.

Pohyb v oblasti závěrkových operací popisuje tabulka v části 4.2.4. Největší položkou
je zúčtování opravných položek k ČTK Repro ve výši 25 mil. Kč. Kromě toho se zde
vyskytují obvyklá zúčtování opravných položek k pohledávkám.

4.2.2 Náklady

4.2.2.1 Osobní náklady

Podíl osobních nákladů se zvýšil na 56,5 % a začíná se blížit hranici, obvyklé u
evropských agentur. Jejich objem mezi ročně vzrostl o 9,8 % kombinací zvýšení počtu
zaměstnanců a zvýšení průměrného výdělku. Podrobnější komentář ke mzdové politice je
uveden v části 3.2 Mzdy.

4.2.2.2 Služby

Nakupované služby jsou po osobních nákladech druhou největší skupinou nákladů aje
jistě příznivé, že ve svém souhrnu meziročně poklesly o 11,1 mil. Kč. Meziroční pokles byl
zaznamenám u všech významněj ších druhů.

Vybrané druhy (objemem rozhodující, případně jinak významné - tj. opravy a
udržování, cestovné, polygrafické služby, telekomunikace, nákup agentur) jsou sledovány a
vyhodnocovány měsíčně.
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Opravy a udržování mezí ročně poklesly o 14 % a nabíraly tak dech před náročným
rokem 2003, kdy se naopak předpokládá razantní nárůst. Proti rozpočtu uspořily 12,5 %.

Cestovné pokleslo o 10,7 %, telekomunikační služby o 12 % a polygrafické služby o
49 %. Pokles polygrafických služeb ovšem nelze interpretovat jako čistou úsporu, souvisí
s potlačením výroby bulletinů a odpovídá jim pokles tržeb za výrobky.

O 10 % poklesla i skupina "ostatních služeb", jejichž nejvýznamnější položky jsou
uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 19 - Vybrané druhy "ostatních služeb"

tis. Kč 2000 2001 2002
re klama, inzerce 5248 10638 10756
nájemné 5259 5378 5200
datová komunikace 5360 4702 4824
Software 6317 4968 3 104
úklid 2684 2511 2532
ostraha 2580 2219 2257
satelitní přenos zpravodajství 5856 5305 1 945

I..::.S..:,.ou;;..;č..::.e..:..t -'------"3..::.5..::.3..:,.04-'-11_---"-37;....7.;,.;;2=21__ 3;;...;;2;....;6;..;..2..:,.0I

I
Z těchto položek vyčnívají náklady na reklamu, které se zvýšily již v roce 2001

v souvislosti s vyšším podílem reciproční inzerce u našich klientů. Za zmínku stojí razantní
pokles nákladů na satelitní přenos zpravodajství, způsobený přechodem na novou technologii.

4.2.2.3 Odpisy

Odpisy meziročně dramaticky poklesly o 45 % a byly tak jedním z motorů příznivého
hospodaření. Pokles byl způsoben tím, že větší část existující techniky byla doodepsána a
s její obnovou se počítá v rámci výstavby nového redakčního sálu.

4.2.2.4 Ostatní náklady

Ostatní náklady nehrají významnou roli. Mimo již zmíněné závěrkové operace a
finanční náklady hraje větší roli dar ve výši 1 mil. Kč, poskytnutý Svazu knihovníků a
informačních pracovníků ČR s účelovým určením částky 300 tis. Kč pro knihovnu Fakulty
sociálních věd UK na pokrytí povodňových škod.

4.2.3 Výdaje na výzkum a vývoj

ČTK nemá náklady spojené s výzkumem a vývojem.

4.2.4 Závěrkové operace

V rámci účetní závěrky byly provedeny tyto druhy operací:

1. zrušení opravných položek k ČTK Repro, a.s. vytvořených v minulých letech ve výši 25
mil. Kč - v souvislosti s přeceněním na reálnou hodnotu

2. vytvoření rezervy na opravy ve výši 2,5 mil. Kč
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3. tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám podle přiložené tabulky:

Tabulka 20 - Tvorba a zúčtovaní opravných položek k pohledávkám

Text účty 2000 2001 2002
V. Zúčtování opra vných položek do provozních výnosů 658,659 4921 6623 2786
VI. Výnosy z odepsaných pohledávek 646 O 51 84
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 558,559 -2328 -2 136 -I 882
I. Odpis pohledávek 546 -3692 -5 219 -1 965

Saldo celkem -I 099 -681 -976

Tyto operace zvýšily celkový objem nákladů o 6,3 mil. Kč a objem výnosů o 27,9 mil. Kč.

4.3 Výnosy a náklady podle středisek a činností

Podíl jednotlivých činností na nákladech a výnosech ukazuje následující tabulka:

Tabulka 21 - Podíl jednotlivých činností na nákladech a výnosech

náklady podíl výnosy podíl hosp.výsl.
Agentura celkem 284298 80,39% 311 491 76,80% 27193

z toho ÚSZ 179046 50,63% 224989 55,47% 45943
z 10110 ÚOZ 53711 15,19% 63061 15,55% 9350

z toho TO 29262 8,27% 14553 3,59% -14 710
z toho OÚ 22 279 6,30% 8888 2,19% -13 391

ze zpravodajství - zahr. odbočky 20262 5,73%
- oblastní odbočky 32905 9,30%

- odbočka v SR 7682 2,17%
Pressfoto 430 0,12% 333 0,08% -97
Protext I 627 0,46% 2399 0,59% 772
říze ní a s prá va 18389 5,20% 299 0,07% -18090
provoz 29035 8,21% 33609 8,29% 4573
společné náklady a výnosy 19852 5,61% 57482 14,17% 37630
celkem 353631 100,00% 405612 100,00% 51981

Agenturní činnosti (tvořené slovním a obrazovým zpravodajstvím, telekomunikačním
odborem a obchodním úsekem) vytvořily přímý zisk ve výši 27 193 tis. Kč. Na nákladech
celé ČTK se podílely z 80,4 % a na výnosech z 76,8 %.

Náklady na oblastní redakce dosáhly ve slovním zpravodajství 26 496 tis. Kč a v
obrazovém 6 409 tis. Kč, celkem tedy 32 905 tis. Kč. Pořadí podle výše nákladů: Brno (4,9
mil. Kč), Ostrava (4,4 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 srovnávání. Na
slovenskou odbočku bylo vynaloženo celkem 6 889 tis. Kč ve slovním a 793 tis. Kč v
obrazovém zpravodajství, celkem tedy 7 682 tis. Kč. .

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2001 částky 20 262 tis. Kč a
meziročně poklesly o 3 mil. Kč. Největšími položkami jsou Londýn (3,8 mil. Kč), Moskva
(3,1 mil. Kč) a New York (3,1 mil. Kč).
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Podíl nákladů na řízení a správu v roce 2001 vzrostl na 5,2 % (proti 4,67 % v roce
minulém), naproti tomu podíl nákladů na provoz budov stagnoval a dosáhl 8,21 %. Nárůst
podílu nákladů na řízení a správu je způsoben vyšším podílem osobních nákladů na celku.

Středisko PROTEXT sice snížilo meziročně objem výnosů, zůstala mu však výborná
rentabilita: z obratu 2,4 mil. Kč dosáhlo zisku 772 tis. Kč (tj. rentabilita tržeb 32 %).

Společné náklady a výnosy obsahují ty náklady a výnosy, které bud' 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 a rozpouštění opravných položek na Repro. Z
ostatních druhů společných nákladů jsou objemem největší náklady na sociální program.

5. Finanční analýza

Popsané výsledky hospodaření a změny majetku se promítly i do ukazatelů finanční
analýzy. Opět rostla likvidita, doba inkasa pohledávek se vrátila pod 40 dni. Doba splatnosti
závazků je stabilní. Prodloužila se doba obratu kapitálu vlivem zvýšení bilanční sumy.
Ukazatele rentability jsou zásluhou vysokého zisku rekordní.

Tabulka 22 - Ukazatele finanční analýzy

2002

5,9212 7,5085
5,7496 7,3242
4,3756 5,9971
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9,31%
5,72%
6,04%

I

6. Budoucí vývoj

6.1 Skutečnosti, které nastaly po konci rozvahového dne

V mezidobí mezi koncem rozvahového dne (31.12.) a dnem zpracovaní vyrocm
zprávy nenastaly žádné skutečnosti, které by jakýmkoliv způsobem ovlivnily pohled na
hospodaření roku 2002, a neočekávaným způsobem předpoklady o hospodaření v roce 2003 a
dalších letech.

6.2 Vývoj v roce 2003 a odhad do dalších let

Rok 2003 bude mimořádně náročný. Očekáváme v něm nepříznivé vlivy na straně
výnosů, kde rozpočet prognózuje pokles v tržbách v celkové výši 4,5 mil. Kč proti skutečnosti
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roku 2002. Kromě toho rozpočet počítá s výplatou zhruba polovičních dividend
z majetkových účastí. Ve srovnání s rokem 2002 se samozřejmě nebude opakovat zúčtování
opravných položek k ČTK Repro ve výši 25 mil. Kč. K tomu se přidává koncentrace nákladů
souvisejících s plánovanou rekonstrukcí podzemí a budováním nového redakčního sálu, kde
se počítá s celkovou investicí ve výši 54 mil. Kč. I když převážná část výdajů bude účtována
na technické zhodnocení a teprve následně se bude prostřednictvím odpisů projevovat v
nákladech, část oprava vyvolané náklady (např. obměna technického vybavení redakcí) se
projeví bezprostředně. Konkrétně se předpokládá meziroční nárůst nákladů na opravy a
udržování (5,7 mil. Kč), odpisů (5,6 mil. Kč) a nákladů na nákup SW (2,2 mil. Kč). Bez
souvislosti se stavební činností je uvažován nárůst osobních nákladů o 9,6 mil. Kč.

Meziroční pokles výnosů je tak předpokládán na 32,8 mil. Kč a nárůst nákladů o 17
mil. Kč. Výsledkem těchto pohybů je plánovaný rozpočet, který se pohybuje těsně nad nulou
na úrovni 2 mil. Kč.

V roce 2002 byly nastartovány procesy, související s přípravou konsolidované účetní
závěrky za skupinu ČTK, která bude poprvé sestavena za účetní období 2003.

PŘÍLOHY:

V dalších letech by se měly náklady stabilizovat (s výhradou toho, že některé náklady
se stavbou přejdou do následujícího roku). Výnosy by měly po dvou letech stagnace ožít a
pokrýt požadovaný nárůst osobních nákladů. Tím by mělo být zabezpečeno minimálně
vyrovnané hospodaření.

Dokumenty

~ výrok auditora
~ roční závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky)

Grafy

~ Struktura aktiv
~ Vývoj oběžných aktiv
~ Struktura pohledávek z obch. styku podle času
~ Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním v porovnání s rozpočtem
~ Průměrný výdělek podle vzdělání a věku
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V Praze dne 28. března 2003

.... r

r'~
Ing. Petr Šrámek
ěislo osvědčeni o zápisu
do seznamu auditorů: 11()3

/J~;
[/Á /

fť/ 'Y
;vt1-/ )

HZ Praha. spol. s T.O. /
čísle osvědčeni o mpi§Ů
do seznamu nuditorsJ(ych společnosti: 3 J
Pod dvorem 2) 162 00 Praha 6

Auditorská zpráva
pro zveřejněni

Provedli jsme audiI plil(Ykné účetní závěrky spol~nosti České tiskové
kUllcelál'e.povolená zkratka 1'1<. se s ldlem Opletalove sn, PSČ nI 44. Praha 1,
IeO: 47 11 50 68 k 3Lprosiltci 2002. Za sestaveni ůčcml ~věrJ..J' je odpovědný
slatutámf orgán ČTK. asi úlohou je vydaf na základě nuditu výrok k této účetní
závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Iluditorskými
měrni emi Komol)' audlto Česl~republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit

naplánován a proveden tak, aby auditor mkal přiměřenou jistotu, že účctni závěrka
neobsebuie výwamné nesprovno L udit zahrnuje výbčrovým zpOsobem provedené
ovčlenl úplnosti a průkaznosti částek .a infonnaci u cden; ch v účetní závěrce. Auďit
rovněž :zahrnuje posouzení poUŽitých účeuúi;b postupů a významných odhadli
ufiněnýeb ČTK a Zhodnoceni celkové prezentace účetní 7.ávěrky. Jsm • přesvědčeni,
Že provedený audit poskytuje pftměřen$' podklad-pro vydáni výra!..'\!.

Podl~ našebo názoru ú~etni dv~rka podává ve J~b vtznamn 'cli obledeeh
věrný a poetiv)' obru aktiv, závazků, vlllsculhu kapitálu a f"maoln( situace České
éisko:vé kanceláře k 3J. pl'O iDei 2002 a výsledku hospodahaf la rok 2002
v souladu edkonem o účetnietví a pfislušnými pfcdpísy České republiky.

Ověfiti jsme soulad Informací o čTK za uplynulé období, uvedených v této
výročn{ zprávě. s ověřovanou účetní závěrk-Qu. Podlé našeho ruizoru jsou tyto
infermace \'C všech významnýcb ohledech v souladu s touto ůčetní závěrkou, z níž
byly převzaty.
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v

CESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2002

1. Obecné informace

Popis účetní jednotky (či. II, odst. 1 opatření č.j. 281/97 417/2001)

název:
sídlo:
právní forma:

Česká tisková kancelář
Praha 1, Opletalova 5 PSČ 111 44
organizace zřízena zákonem Č. 517/1992

předmět činnosti:
šíření slovního a obrazového zpravodajství z ČR a ze zahraničí
poskytování software
propagační činnost
ubytování v ubytovacích zařízeních (do tř. +)
fotografické služby
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.

Č. 455/1991 Sb.
opravy motorových vozidel
opravy karosérií
montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektrotechniky
nakladatelství
automatizované zpracování dat
zprostředkování v obchodě, průmyslu a investicích
reklamní činnost
vydavatelství
silniční motorová doprava
montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2

písm.h zák. Č. 455/1991 Sb.
obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu

datum zahájení činnosti: 15. 11. 1992

organizační struktura: úsek generálního ředitele
úsek slovního zpravodajství
úsek obrazového zpravodajství
telekomunikační odbor
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obchodní úsek
ekonomický úsek
Protext.

statutární orgán: generální ředitel: JUDr. Milan Stibral

zástupce: ekonomický ředitel: Ing. Radim Novák
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2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování (čl, III opatření)

Oceňování (čJ. lIl, odst. 2.1.)

Nakupované zásoby jsou v účetnictví oceněny pořizovací cenou. Cenné papíry jsou při
pořízení oceněny pořizovací cenou. Ve skladu je používána metoda FIFO, cenné papíry jsou
k rozvahovému dni oceněny reálnou cenou.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (čl, III, odst. 2.2.)

ČTK nemá majetek oceňovaný v reprodukční ceně.

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů (čl, III, odst. 2.3.)

Do pořizovací ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu, poštovné, balné, montáž, clo, celní
poplatky, úroky, slevy.

Podstatné změny způsobu oceňování, odpisování a účtováni (čI. III, odst. 2.4.)

Oproti předcházejícímu účetnímu období byl v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění a s postupy účtování pro podnikatele změněn způsob oceňování.
V roce 2002 bylo poprvé účtováno o odložené dani, tvořené převážně rozdílem mezi účetními
a daňovými zůstatkovými cenami.

Způsob stanovení opravných položek k majetku (či. III, odst. 2.5.)

Opravné položky k pohledávkách byly vytvořeny tak, aby stoprocentně pokryly pohledávky
starší než 6 měsíců.

Způsob stanovení odpisových plánů (čl. III, odst. 2.6.)

Dlouhodobý hmotný majetek je zařazován do shodných kategorií jako pro daňové účely.
Nehmotný majetek je odepisován v první skupině. Odpisování začíná měsícem zařazení
majetku do používání.
Drobný majetek je účtován prostřednictvím zásob do nákladů. Účetní odpisy jsou stanoveny
takto:

odpisová skupina % doba odpisování
1 viz tabulka 4
2 16,7 6
3 8,4 12
4 5 20
5 1,3 77

dočasná stavba 20 5
HARD

tabulka pro skupinu 1:

měsíc
zahájení 1 2 3 4 5 celkem
odpisů

1 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 100%
2 36,67 30,83 20,83 10,83 0,84 100%
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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%
9 13,33 36,67 26,67 16,67 6,66 100%
10 10,00 37,50 27,50 17,50 7,50 100%
11 6,67 38,33 28,33 18,33 8,34 100 %
12 3,33 39,17 29,17 19,17 9,16 100%

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách (čI. III,odst. 2.7)

Pro přepočet cizí měny na českou měnu při vyúčtování nákladů zahraničních zpravodajů se
používá pevný kurs, a to vždy k prvnímu dni měsíce, v ostatních případech je používán denní
kurs ČNB. K rozvahovému dni je použit kurs České národní banky k 31. 12. Byla použita
povolená metoda - rozvahový způsob.

Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňuji reálnou
hodnotu (čI. III,odst. 2.8.)

Reálnou hodnotou se oceňují cenné papíry a podíly. U cenných papírů v podnicích
s rozhodujícím a podstatným vlivem byla reálná hodnota stanovena metodou ekvivalence (§
27 odst. 5 zákona o účetnictví). U cenných papírů, které nezakládají rozhodující nebo
podstatný vliv, byla reálná hodnota stanovena podle § 27, odst. 2 b) odhadem s použitím
metody ekvivalence. U cenných papírů, držených pro potřeby zpravodajství, byla reálná
hodnota stanovena podle § 27, odst. 2 b) s využitím zásady opatrnosti a vzhledem kjejich
zanedbatelnému objemu na nulu.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástav ním právem, resp. u nemovitostí věcným břemenem (či.
IV, odst. 3.1 písmo t)

Žádný hmotný majetek není zatížen ani zástavním právem, ani věcným břemenem.

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (čI. IV, odst. 3.2 písmo a)

12 322 tis. Kč

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (či. IV, odst. 3.4 písmo a)
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Schválil: ing. Radim Novák
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Závazky kryté podle zástavního práva (čl, IV, odst. 3.4 písmoc)
ČTK nemá závazky kryté podle zástavního práva.

Závazky nevyúčtované v účetnictví (čI. IV odst. 3.4. písmod)
ČTK nemá závazky nevyúčtované v účetnictví.

Sestavil: Daniela Pospíšilová
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Struktura aktiv k 31.12.2002

!stroje a přístroje
5,44%

ost.a ktiva
0,91%

fin.investice
38,80%

____ jiný hm. majetek
0,28%

5/

----~.--



Zpráva o hospodareni éeské tiskové kanceláře

vývoj oběžných aktiv od r. 2000
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Struktura brutto pohledávek podle čas u k 31.12.2002 (v tis. Kč)
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Průměrný výdělek podle vzdělání a věku
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v

III. Zpráva o činnosti Rady Ceské tiskové kanceláře

Řádná zasedání Rady a další aktivity

Rada ČTK se v roce 2002 sešla na 21 řádných zasedáních. Kromě toho se někteří její členové
scházeli na neformálních setkáních k diskusím, při nichž se nepředpokládalo hlasování ani
usnášení.

Řádných zasedání se pravidelně účastnil generální ředitel ČTK Jl.Ilžr. Milan Stibral.
Při projednávání otázek hospodářských byl přítomen i ekonomický ředitel ing. Radim Novák.
Na každém zasedání generální ředitel Radu informovalo aktuálním dění v agentuře. Každé
čtvrtletí se Rada věnovala kontrole hospodářských výsledků ČTK, včetně hospodaření jejích
dceřiných společností. Všechny zápisy pořízené ze zasedání jsou uveřejněny na webových
stránkách. Rada vydala celkem pět usnesení.

K 31. lednu 2002 byla v rámci ČTK ukončena bez větších ztrát a problémů činnost
Pressfota, přičemž šlo o opatření, které bylo připravováno již v průběhu roku 2001 a
předchozích letech. Z hlediska předmětu činnosti ČTK a strategie jejího dalšího rozvoje
patřilo Pressfoto do jiného oboru podnikání a pro agenturu bylo již zbytečnou přítěží.

Zástupci Rady se 8. října 2002 účastnili zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu PSP ČR, na němž byla Sněmovně doporučena ke schválení výroční
zpráva Rady ČTK za rok 2001, a dále všech zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky
PSP.

Na žádost ministra kultury ČR Rada ČTK zpracovala připomínky k návrhu nového
zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rovněž projednala návrh textu Kodexu České
televize a své podněty poslala příslušné komisi ČT.

Rada průběžně konzultovala s generálním ředitelem přípravy rozsáhlých stavebních
úprav v komplexu budov v Opletalově ulici, které budou zahájeny na jaře v roce 2003.
Úpravy budou tak zásadní, že jejich uskutečnění vyžadovalo a vyžaduje dlouhodobou a
pečlivou organizační přípravu.

Během roku 2002 došlo v České republice k několika důležitým událostem, které byly
z hlediska mediálně-zpravodajského velmi náročné. Nejdříve to byly červnové volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (14.-16. června 2002). Dále to byly tragické srpnové
povodně. Rada na svém zasedání dne 20. srpna 2002 vyjádřila poděkování a uznání
pracovníkům slovního a obrazového úseku ČTK za jejich obětavost a za mimořádné nasazení
při povodňovém zpravodajství. Rada rovněž ocenila, že se agentura jak přímými finančními
dary, tak pořádáním a spolupořádáním výstav fotografií svých reportérů podílela na
zmírňování následků přírodní katastrofy. Na podzim následovaly doplňovací volby do Senátu
Parlamentu ČR (25. a 26. října 2002) a komunální volby o týden později (1. a 2. listopadu
2002). Další velmi významnou událostí byl pražský summit NATO (20.-22. listopadu 2002).
Rada na svém zasedání 28. listopadu 2002 poděkovala všem na této akci zúčastněným
zaměstnancům ČTK za hladký a bezproblémový průběh zpravodajství, které již od příprav
summitu průběžně sledovala a hodnotila.

Připomínky a stížnosti

Rada se průběžně na svých zasedáních zabývala došlými stížnostmi, připomínkami a
upozorněními, a podle jejich povahy je vyhodnocovala a řešila. Uvádíme některé příklady,
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zejména takové, které jsou nějakým způsobem typické, a to bez ohledu na to, zda jsou po
věcné stránce oprávněné nebo nikoli.

Začátkem roku došel Radě dopis od ing. M. Bína z Moravské Třebové (z 21. ledna
2002) se žádostí o informace týkající se souvislostí mezi ústavním zákonem - resp. jeho částí
o volné soutěži politických stran - a zpravodajstvím ČTK, a dále o přístupu veřejnosti
k informacím z ČTK a metodice jejich kontroly Radou ČTK.

Rada se tímto dopisem zabývala zevrubně, poněvadž téhož problému se týká více
připomínek k práci agentury: tazatelé v nich zpravidla opomíjejí skutečnost, že ČTK se řídí
jiným zákonem a tudíž i jinými pravidly než vysílání veřejnoprávní televize a rozhlasu, a
zejména neberou v úvahu okolnost, že ČTK nemá přímý vliv na své hlavní odběratele (jimiž
jsou ostatní média) a tedy ani na konečnou podobu v jiných médiích uveřejněné zprávy. Ing.
Bínovi Rada odpověděla 7. února 2002 v tomto smyslu: ČTK informuje o událostech tak, jak
se průběžně dějí. Nemůže tedy, a ani nechce, tyto události ovlivňovat nebo je sama vytvářet.
Z tohoto důvodu jsou zprávy o činnosti jednotlivých politických stran zpracovávány tak, jak
jsou těmito politickými stranami vytvářeny a prezentovány. ČTK nedává prostor jednotlivým
politickým stranám podle jakéhokoli "vyváženého klíče", ale pouze podle toho, jaká událost
je s tou či onou politickou stranou spojena. Rada ČTK sleduje, zda vydaná zpráva splňuje
zákonný požadavek objektivity a všestrannosti.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je podústavním zákonným
předpisem, který upravuje podmínky a provedení ústavně zaručeného práva na informace o
činnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Tento zákon ve svém §2 stanovuje
taxativně vymezený okruh povinných subjektů, které mají podle tohoto zákona povinnost
poskytovat informace. ČTK nepatří do okruhu těchto povinných subjektů. Je tomu tak proto,
že ČTK není ani státním orgánem, ani orgánem územní samosprávy. ČTK dále není
subjektem, kterému by zákon o České tiskové kanceláři nebo jiný zákon svěřil rozhodování o
právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob
v oblasti veřejné správy. ČTK není ani právnickou osobou, která by byla zřízena, řízena nebo
pověřena orgánem státní správy nebo územní samosprávy, kterou má na mysli zákon č.
123/1998 Sb.

V únoru přišla stížnost (ze dne 12. února 2002) na činnost ČTK od ing. Zdeňka
Nováka, náměstka ministra kultury ČR. Stížnost se týkala údajně nepravdivého sdělení ČTK,
která měla poškodit ministerstvo kultury a osobně i ministra a navíc měla mít závažnější
účinek na případné další nálezce věcí, které patří do národního pokladu.

Ve zprávě vydané na serveru ČTK dne 18. ledna 2002 šlo o stanovení výše nálezného
pro zaměstnance stavební firmy, kteří loni v listopadu objevili v historickém domě v centru
Tábora stříbrný poklad. Zveřejněná informace citovala vyjádření zástupce přednosty
táborského Okresního úřadu a opírala se o ni zpráva vysílaná 20. ledna 2002 TV Nova
v Televizních novinách.

Po dohledání podkladů k této stížnosti Rada zjistila, že sice k určitému pochybení ze
strany redaktora ČTK došlo, ale že značnou část viny nese nepřesné vyjádření představitele
Okresního řadu, což vyplynulo i z jeho dopisu ČTK ze 7. února 2002.

Rada dne 28. února 2002 v tomto smyslu odpověděla stěžovateli a zároveň mu
oznámila, že generální ředitel Radě přislíbil, že se ČTK ke konečnému vyjasnění vzniku
nedorozumění spojí s tiskovým mluvčím Ministerstva kultury, což se také stalo.

Ze 17. července 2002 pochází připomínka pana M. Kavana z Liberce ke zprávě ČTK:
"Usáma bin Ládin je extrémista! Aneb český příspěvek ke světovému boji s terorismem" se
žádostí o zdůvodnění, jak agentura zachází s termíny radikál, extrémista, aktivista.

Rada soustavně sleduje a diskutuje s vedoucími pracovníky ČTK podobné případy,
které jsou součástí širší problematiky terminologie používané ve zpravodajství. Je to problém
živý a stále se vyvíjí. V tomto smyslu Rada také panu M. Kavanovi dne 12. září 2002
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odpověděla. Současně ho upozornila na mylnost jeho domněnky, že ČTK je podobně jako ČT
a ČRo financována z peněz daňových poplatníků, což je podle zkušeností Rady ve veřejnosti
stále ještě poměrně rozšířená představa.

Ze 6. září 2002 je dopis pana MUDr. P. Juráka z Liberce, ve kterém píše o údajném
pochybení ČTK, které ve svých důsledcích mělo vážně poškodit pověst herečky Slávky
Budínové a "neuvěřitelným způsobem" i pověst jeho, synovce hereččina.

Rada se na svém zasedání 12. září 2002 stížností, ke které bylo připojeno množství
příloh, obšírně zabývala, v konečném výroku však neshledala na straně ČTK žádné
pochybení. Pisatelem uváděná věta ze zprávy ČTK (7. srpna 2002), že ,,0 osud oblíbené
filmové a televizní herečky se nikdo nezajímal", je jasně deklarována jako citace vyjádření
ošetřujícího lékaře, nikoli jako názor redaktora ČTK. Navíc mohla jen těžko být "pevným
fundamentem" pro minimálně tři články v Blesku, plné rozličných informací. ČTK navíc 9.
srpna 2002 na toto téma vydala další zprávu, ve které poskytla pisateli značný prostor
k vyjádření, rozhodně nad rámec v takových případech obvyklý. Rada ve své odpovědi panu
MUDr. P. Jurákovi sdělila, že ČTK svým zpravodajstvím nikterak nepoškodila pověst rodiny
pisatele, tím méně pak pověst paní Slávky Budínové.

MUDr. P. Jurák se však svým dalším dopisem Radě ze dne 3. prosince 2002 dožaduje
opětného projednání svého problému. Rada se tudíž musela věcí znovu zabývat a dospěla
jednomyslně k názoru, že na svém stanovisku nemá důvod cokoli měnit, neboť všichni
členové Rady jsou přesvědčeni, že ČTK svou funkci v tomto případě splnila bezchybně, což
12. prosince 2002 sdělila MUDr. P. Jurákovi dopisem.

I v tomto případě se jednalo o typ stížnosti, které se periodicky opakují. Princip je
vždy týž - stěžovatel mylně viní ČTK z pochybení, z podávání nepravdivé informace, aniž si
uvědomí, že redaktor napadené sdělení náležitě uvádí jako citát přímé řeči jiného mluvčího, a
že se tedy nejedná o názor či tvrzení ČTK. Rada se však i takto mylně směrovaným podnětům
věnuje a snaží se jejich odesilatelům konkrétní situaci i zásady redakční práce agentury
vysvětlit.

Hospodaření ČTK

Závěrečný účet ČTK za rok 2002

Rada se v průběhu roku 2002 na svých zasedáních zabývala i hospodařením agentury.
Management ČTK předkládal Radě čtvrtletně zprávy o hospodaření a pravidelně Radu
informovalo faktorech, ovlivňujících ekonomické ukazatele agentury.

V roce 2002 byla agentura po ekonomické stránce stabilní. Rozpočet na rok 2002 měl
hlavní cíl připravit agenturu na zvládnutí nákladově náročného roku 2003. Rozpočet
předpokládal zisk po zdanění ve výši 13.080 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok
2002 činí 49.584 tis. Kč. Vyššího zisku bylo dosaženo jednak úsporou nákladů, jednak
finančními operacemi. Jednalo se o výplatu dividend jednotlivých společností, které byly
oproti rozpočtu vyšší o 13,6 mil. Kč a také o zúčtování dříve vytvořených opravných položek
k ČTK Repro do výnosů v souvislosti se změnou metody ocenění, a to ve výši 25 mil. Kč.

Rada schválila svým usnesením č. 3/03 ze dne 10. dubna 2003 závěrečný účet ČTK za
rok 2002 a rozdělení zisku, a to v následující struktuře:
Sociální fond 7.200 tis. Kč
Fond sociálního pojištění 1.600 tis. Kč
Fond penzijního pojištění 7.500 tis. Kč
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Nerozdělený zisk 33.284 tis. Kč
Rada ocenila stálou péči managementu ČTK o sociální potřeby zaměstnanců, při které

využívá všech možností daných zákonnými normami.

Rozpočet ČTK na rok 2003

Při sestavování rozpočtu na rok 2003 management ČTK počítá se stagnací tržeb. Na
straně nákladů rozpočet významně ovlivňuje rekonstrukce podzemí a budování nového
redakčního sálu. Rekonstrukce s sebou přináší zvýšení nákladů, které bude kryto jednak
částečným rozpuštěním rezervy, jednak úsporami nákladů ostatních.

Rozpočet je vyrovnaný a má následující strukturu:
Náklady 370.699 tis. Kč
Výnosy 372.767 tis. Kč

V roce 2003 předpokládá management ČTK zisk ve výši 2.068 tis. Kč.
Součástí celkového rozpočtu je samozřejmě rozpočet Rady, který je plánován ve výši 2.068,3
tis. Kč.
Rada svým usnesením Č. 5/02 ze dne 12. prosince 2002 schválila rozpočet ČTK na rok 2003.

Závěr

Závěrem Rada ČTK konstatuje, že Česká tisková agentura ve sledovaném roce 2002
fungovala vysoce profesionálně, bezchybně zvládla řadu "zatěžkávacích zkoušek" a její
renomé v kontextu evropských tiskových agentur je vysoké.

Kjejímu hospodaření je třeba zdůraznit, že jako jediná instituce s veřejnoprávním
posláním není nijak dotována ze státního rozpočtu či jiných veřejných zdrojů, ale hospodaří
výhradně se zdroji z vlastní obchodní činnosti, a to již řadu let velmi úspěšně, tzn. se ziskem,
který pak z podstatné části vkládá do technických inovací, v tomto oboru nezbytných, byť
nákladných a s poměrně krátkou dobou životnosti.
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Zákon Č.. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři

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 ajiných práv podle odstavce 2.

(2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem, jehož základem je
majetek převedený z Československé tiskové kanceláře.I) a to do doby převodu všech majetkových a jiných
práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona.
Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Tisková kancelář se zapisuje do obchodního
rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK.

(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.

I) § 4 zákona Č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou
a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a
Slovenskou republikou ve věcech tisku ajiných 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) Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v zahraničí.
(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy

podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání.
(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast 2)

na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.

2) § 6 a 61 zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní 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 však ne 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. 45111992 Sb.).

§5

(I) 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,

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.
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(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

(l) Statutárním orgánem tiskové kanceláře je ředitel. Jeho funkce je neslučitelná s funkcemi uvedenými v §
5 tohoto zákona. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný Radě a má právo se
zúčastňovat jejího zasedání.

(2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.
(3) Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se

pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

§1O

(1) Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy z úplatného poskytování svých služeb,
vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další podnikatelské činnosti.

(2) Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však
nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.

§ II

Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle zákona č.
123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, tisková kancelář dle tohoto
zákona.

§ 12

(1) Ode dne účinnosti tohoto zákona do zvolení prozatímního ředitele je statutárním orgánem tiskové
kanceláře ministr kultury České republiky.

(2) Do doby jmenování ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře prozatímní ředitel, kterého zvolí
Česká národní rada nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

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

§ 13

(I) 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. I tohoto zákona.
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STATUT

v

Ceské tiskové kanceláře

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

Základní ustanovení

Článek 1
Název, sídlo

Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK.

Cizojazyčné názvy - anglicky:
- 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.

Článek 4
Majetek

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

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

b) vlastní činností,
c) zjiných zdrojů.

Článek 5
Poslání České tiskové kanceláře

1) Posláním ČTK je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názoru.
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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 posláni síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a
v zahraničí a vytváří archívní fondy.

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

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

Článek 6
Nezávislost zpravodajství ČTK

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

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

3) Česká tisková kancelář je při tvorbě a distribuci svého zpravodajství svobodná a nezávislá. Do obsahu
zpravodajství mohou jiné subjekty zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.
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Článek 7
Právo veřejnosti na kontrolu

1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, je Rada tiskové kanceláře (dále
jen "Rada").

2) Poslání a postavení Rady určuje zákon ČNR č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři.

Článek 8
Zásady organizace

1) Statutárním orgánem ČTK je generální ředitel, který je ze své činnosti odpovědný Radě. Je jmenován Radou
na funkční období šesti let. Generální ředitel se zapisuje do obchodního rejstříku.

2) Generální ředitel určí pro případ své nepřítomnosti svého zástupce z vedoucích pracovníků, kteří mu jsou
přímo podřízení. Zároveň stanoví rozsah jeho pravomocí. Zástupce se zapisuje do obchodního rejstříku.

3) Základ organizační struktury tvoří tyto útvary:

a/ Úsek slovního zpravodajství
bl Úsek obrazového zpravodajství
ci Ekonomický úsek
dl Obchodní úsek
el Telekomunikační úsek
fl ostatní útvary přímo podřízené generálnímu řediteli.

4) Stálým poradním orgánem generálního ředitele je grémiurn. Jeho členy jmenuje a odvolává generální
ředitel.

5) Podrobnou organizační strukturu a rozsah oprávnění vedoucích pracovníků činit jménem ČTK právní úkony
stanoví organizační řád ČTK.

Článek 9

Postavení zaměstnanců ČTK

1) Zaměstnanci ČTK naplňují poslání České tiskové kanceláře. Je nepřípustné, abý se případná příslušnost
zaměstnanců k politickým nebo jiným skupinám, jejich názorová orientace nebo přesvědčení projevovaly
jakýmkoli způsobem v jejich pracovní činnosti nebo ve výsledcích jejich práce.

2) Generální ředitel a vedoucí pracovníci ČTK v přímé řídící působnosti generálního ředitele po dobu výkonu
funkce nesmějí zastávat funkce v politických stranách politických hnutích a nesmějí se podílet na
podnikání takových společnosti, jejichž předmět činnosti se kryje s předmětem činnosti ČTK, nebo které
působí v těch oblastech, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů. Nesmí být členy orgánů těchto společností.
Organizační řád ČTK může tato omezení rozšířit i na další zaměstnance.
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Článek 10

Hospodaření ČTK

1) Česká tisková kancelář hospodaří s vlastním majetkem podle vnitřně stanovených pravidel při respektování
zásad hospodárnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků.

2) Česká tisková kancelář může svůj majetek využívat k podnikatelské činnosti nebo se svými vklady podílet
na podnikání jiných osob za podmínek stanovených právními předpisy.

3) Česká tisková kancelář sestavuje vlastní plány a rozpočty. Výnosy z vlastní podníkatelské činnosti používá
v rámci předmětu činnosti zapsaného v obchodním rejstříku.

4) Rozpočet a závěrečný účet předkládá Česká tisková kancelář ke schválení Radě.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

1) Tento statut stejně jako jeho změny podléhají schválení Radou České tiskové kanceláře.

2) Statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou.

V Praze dne 27. ledna 1994

JUDr. Milan S t i b r a I, v.r.
generální ředitel ČTK

JUDr. Zdena Hůlová, v.r.
předsedkyně Rady ČTK
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Jednací řád Rady Ceské tiskové kanceláře

Preambule

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

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

JEDNACÍ ŘÁD

HLAVA PRVNÍ

Článek I
Základní ustanovení

III Jednací řád (dále jen "řád") je základním dokumentem, kterým se řídí činnost Rady a kterým se stanoví
zejména pravidla pro jednání, rozhodování a volby v Radě.

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

Článek II
Sídlo

Sídlem Rady je Praha.

Článek III
Působnost Rady

Do působnosti Rady náleží:
a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře (dále jen "ČTK"),
b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele,
c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet ČTK,
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d) schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační členění,
e) rozhodovat o stfžnostech týkajících se ředitele,
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK,
g) dohlížet na využití účelových dotací
h) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Rady
i) schvalovat svůj vlastní rozpočet, který je součástí rozpočtu ČTK
j) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK a se svým stanoviskem a vlastní zprávou o činnosti

Rady ji předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Článek IV
Členství v Radě

11/ Členství v Radě vzniká zvolením Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (dále jen "PSP ČR").
Funkční období člena Rady je pět let.
/2/ Členství v Radě je veřejnou funkcí. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu jednání
Rady, jakož i o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které požívají ochrany
podle právních předpisů. Při styku s veřejností jsou vázání usneseními Rady.
/3/ Členům Rady přísluší za jejich činnost odměna.
/4/ Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) odstoupením z funkce
c) odvoláním z funkce PSP ČR
d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům
e) úmrtím.

Článek V
Poskytování informací

/1/ Rada poskytuje veřejnosti informace o svém poslání a své činnosti prostřednictvím samostatné WWW.
stránky, která je součástí WWW. stránek ČTK.
/2/ Rada zveřejňuje pravidelně po svém zasedání zápis obsahující usnesení, která byla přijata.

HLAVA DRUHÁ

ČlánekVI
Orgány Rady

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

Článek VII
Předseda a místopředsedové Rady

/11 Předseda
a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK
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b) svolává a řídí zasedání Rady
C) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly
d) řídí sekretariát Rady
e) je tiskovým mluvčím Rady, členové Rady mohou vyjadřovat pouze svá osobní stanoviska

/2/ Nemůže-li předseda Rady zjakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu ve funkci
jeden z místopředsedů Rady, kterého určí předseda.
/3/ Na základě rozhodnutí Rady může dojít k rozdělení činnosti mezi předsedu a místopředsedy a ti jsou pak
odpovědni Radě za plnění jednotlivých činností v rozsahu jejich zmocnění.
/4/ Předseda a místopředsedové se scházejí podle potřeby v době mezi zasedáními Rady na pracovním jednání.
Předmětem jednání je zejména příprava zasedání Rady.

Článek VIII
Volba orgánů Rady

/1/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni za přítomnosti všech jmenovaných členů Rady, a to tajným
hlasováním.
/2/ Navržení kandidáti musí se svou kandidaturou projevit souhlas.
/3/ Hlasování se účastní i navržení kandidáti.
/4/ Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech jmenovaných členů Rady, nejméně však čtyř.
/5/ Volen je nejprve předseda Rady. Při jeho volbě řídí zasedání nejstarší z těch členů Rady, kteří nejsou na tuto
funkci kandidování. Po svém zvolení se předseda ujímá funkce a dále řídí zasedání Rady.
/6/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V průběhu
funkčního období mohou být odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-Ii se pro odvolání nadpoloviční většina všech
členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.

Článek IX
Sekretariát Rady

/1/ K zajištění svého chodu a činnosti Rada zřizuje sekretariát.
/2/ Za činnost sekretariátu odpovídá vedoucí sekretariátu, přijímaný na základě rozhodnutí Rady, který je
odpovědný ze své činnosti Radě a řízen předsedou nebo místopředsedy Rady.
/3/ Vedoucí sekretariátu organizačně zabezpečuje zasedání Rady, obstarává a zpracovává na základě pokynu
předsedy nebo místopředsedy podklady pro zasedání Rady a odpovídá za vedení administrativy Rady. Podrobný
obsah a rozsah činnosti sekretáře stanoví popis práce, který je přílohou jeho pracovní smlouvy.
/4/ S vedoucím sekretariátu a popřípadě i s dalšími zaměstnanci sekretariátu uzavírá pracovní smlouvu ředitel
ČTK na základě návrhu Rady. Součástí návrhu jsou i platové podmínky.
/5/ Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu Rady z prostředků ČTK.

HLAVA TŘETÍ

Článek X
Zasedání Rady

/1/ Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
/2/ Místem zasedání Rady je Praha. Rada se může podle své potřeby dohodnut najiném místě zasedání.
/3/ Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání, požádají-Ii o to nejméně tři členové Rady.
/4/ Zasedání jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak.
/5/ Generální ředitel ČTK /dále jen "ředitel ČTK"/ má právo zúčastňovat se zasedání Rady. Ředitel ČTK není
oprávněn hlasovat.
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Článek XI
Průběh zasedání

11 I Průběh zasedání řídí zpravidla předseda nebo jeden z místopředsedů podle programu schváleného Radou.
121 Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. To neplatí pro volbu orgánů Rady
lčl. VIII I a pro jmenování a odvolávání ředitele ČTK lčl. XlIV.
131 Rada přijímá rozhodnutí formou usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů. To neplati pro odvolávání
ředitele ČTK.
141 Nemůže-li se člen Rady z vážných důvodů osobně zúčastnit hlasování v Radě, může tak učinit písemně,
faxem nebo telefonickým sdělením sekretariátu Rady /dále jen "náhradní hlasování"l. Vůle projevena
prostřednictvím náhradního hlasování musí být k doručená na zasedání Rady, na němž se o věci rozhoduje. Při
jmenování a odvolávání předsedy a místopředsedů Rady a ředitele ČTKje náhradní hlasování vyloučeno.
151 O průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje přehled přijatých usnesení Rady. Zápis
vyhotovuje sekretář. Zápis ověřuje svým podpisem předsedající a jeden z členů Rady, přítomných na zasedání.
Kopii obdrží všichni členové Rady před zahájením následujícího zasedání Rady. Originál zápisu včetně
prezenční listiny se uloží v sekretariátu Rady.

Článek XII
Výroční zasedání Rady

Výroční zasedání se koná jedenkrát do roka zpravidla v měsíci dubnu. Úkolem výročního zasedání je zpravidla
a) zhodnocení činnosti orgánů Rady a Rady jako celku za uplynulé období, na základě kterého Rada schvaluje

zprávu o činnosti Rady,
b) volba orgánů Rady na příští funkční období,
c) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK.

HLAVA ČTVRTÁ

Článek XIII
Volba a odvolání ředitele ČTK

11/ Při výběru ředitele ČTK postupuje Rada následujícím způsobem:
a) ředitel je jmenován na základě výběrového řízení, nerozhodne-Ii Rada jinak.
b) pro výběrové řízení, které má pro Radu informativní a doporučující charakter, stanoví Rada podmínky,

s jejichž obsahem seznámí přiměřeným způsobem veřejnost
c) podmínkou účasti ve výběrovém řízení je vždy zásadně předložení životopisu a profesní praxe, předložení

výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení a předložení koncepce činnosti ČTK pro následující období.
d) součástí oznámení o vyhlášení výběrového řízení je datum uzávěrky přihlášek k výběrovému řízení. O

zařazení přihlášky do výběrového rozhoduje datum podání přihlášky v sídle Rady nebo prostřednictvím
pošty. Na přihlášky, které Rada obdrží po stanoveném datu, nebude brán zřetel a hledí se na takovou
přihlášku jako by nebyla podána.

121 Ředitel je jmenován na základě výsledků tajného hlasování, vysloví-Ii se pro jeho jmenování alespoň
nadpoloviční většina všech členů Rady. Podrobnější způsob volby bude stanoven ve volebním řádu, který
přijme Rada před zahájením jednání o volbě ředitele ČTK.
131 Dnem jmenování ředitele je odvolán prozatímní ředitel ČTK.
/41 Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho
odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.
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Článek XIV
Účinnost
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HLAVA PÁTÁ

11/ Tento řád nabývá účinnosti dnem l.března 2003.
121 Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 1. listopadu 1999 ve znění pozdějších změn

a doplňků.

RNDr. Pavel Augusta, v. r.
předseda Rady ČTK



Usnesení

Rady České tiskové kanceláře
č.3/2002

ze 101. zasedání, konaného dne 14. 11.2002

Rada ČTK po projednání na svém 101. zasedání

schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2003.

Hlasování: jednomyslně

RNDr. Pavel A u g u s ta
předseda Rady České tiskové kanceláře

V Praze dne 14. 11. 2002
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č.5/2002
ze 103. zasedání, konaného dne 12. 12.2002

Rada České tiskové kanceláře po úvodních slovech Ing. Radima Nováka a zprávě
Ing. Martiny Mohylové

schvaluje návrh rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2003,

takjakjí byl předložen.

Hlasování: jednomyslně

RNDr. Pavel A li g U s t a
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 12.2002
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Usnesení
Rady České tiskové kanceláře

č.3/2003
ze 110. zasedání, konaného dne 10.4.2003

Rada ČTK na svém 110. zasedání schválila závěrečný účet ČTK za rok 2002 a rozdělení
zisku.

Hlasování: jednomyslně

RNDr. Pavel A li g li S t a
předseda Rady ČTK

V Praze dne 10. 4. 2003
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