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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře v roce 2011 
 
 
Úvod 
 

Agentura prošla v červnu roku 2011 změnou v osobě generálního ředitele, kdy 
své dlouhodobé působení ukončil odchodem do důchodu Milan Stibral a na jeho 
místo nastoupil Jiří Majstr.  

 
V souvislosti s tím a s novými trendy v mediálním světě uspořádala agentura 

v říjnu otevřený seminář pro odbornou veřejnost, kde vysvětlila své postavení, vizi 
pro budoucnost a hlavní parametry hospodářské situace. Na seminář byli pozváni 
také členové volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR a komise pro sdělovací 
prostředky Senátu. S příspěvky o poslání agentury vystoupil vedle Jiřího Majstra také 
generální tajemník Evropské aliance tiskových agentur Erik Nylén, zástupce skupiny 
Mafra (jednoho z představitelů významných mediálních klientů) Jaroslav Kábele, 
internetový a novomediální odborník Daniel Dočekal a mluvčí ČNB Marek Petruš 
jako jeden z představitelů další významné skupiny klientů ČTK, a to organizací. 
 
 Vzhledem k tomu, že ČTK stejně jako jiné agentury je převážně dodavatelem 
zpravodajství a dat médiím a s ohledem na to, že média jsou nejdůležitější skupinou 
klientů, nadále platí premisa, že hospodářská situace ČTK musí nutně do značné 
míry kopírovat hospodářskou situaci médií v České republice.  
 
 To je zvýrazněno i unikátním postavením ČTK v rámci Evropy, kdy je jediná 
z veřejnoprávních agentur, která nedostává žádné státní dotace nebo p říspěvky. 
 

Jak bylo ukázáno na zmíněném semináři, ale také na semináři o ČTK, který 
byl uspořádán v listopadu v rámci sněmovny, a při setkání vedení agentury se členy 
komise pro sdělovací prostředky Senátu, existují v Evropě v zásadě čtyři přístupy 
k organizačnímu uspořádání tiskových agentur: model státní a polostátní, 
veřejnoprávní, „investorský“ a ve vlastnictví médií. Nejméně častá je „investorská“ 
forma, kdy agenturu drží vlastník nebo vlastníci za účelem zisku, nejčastější na 
západ od ČR je vlastnictví v rukou médií, pro něž je agentura servisní organizací. Na 
semináři na půdě Poslanecké sněmovny několikrát zaznělo, že pro odběratele ČTK 
není důležitá její právní forma, ale výsledky její činnosti. 

 
ČTK je do značné míry i českými médii chápána nejen jako dodavatel, ale 

také právě jako servisní organizace. Proto byla přijata jako koordinátor některých 
důležitých akcí na ochranu obsahu, kterým se část vydavatelů v roce 2011 (a 2012) 
věnovala a o kterých píšeme v kapitole o obchodní činnosti.  

 
Hlavní náplní činnosti bylo nadále zpravodajství, které podrobně rozebíráme 

ve zvláštní kapitole a které se v roce 2011 věnovalo zejména vládním reformám a 
jejich ohlasům, „Arabskému jaru“, krizi v eurozóně, úmrtí bývalého prezidenta 
Václava Havla, zpravodajství z parlamentu a vlády a dalším klíčovým tématům. 
Hlavním úkolem bylo udržet kvalitu zpravodajství, otestovat nové formáty, p řipravit 
některé inovace a organizačně připravit jisté vyvrcholení vnitřních reforem 
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započatých v roce 2008, a sice spojení celého zpravodajství včetně fota do jednoho 
organizačního úseku od 1.1. 2012. 

 
Fotobanka kromě obvyklých činností na tzv. sekundárním trhu pokračovala v 

rozšiřování fotografovaných témat vkládaných do databáze s důrazem na fotografie 
ilustrační, portrétní a fotografie určené pro potřeby nemediálních klientů. 

 
ČTK Online vedle toho, že standardně provozovala zpravodajské servery 

ČTK (ceskenoviny.cz, financninoviny.cz a sportovninoviny.cz), tvo řila multimediální 
obsah pro mobilní operátory, internetové vydavatele a p řipravovala další služby pro 
tzv. nová média. V roce 2011 vstoupila ČTK s přispěním online týmu na pole 
elektronických čteček, „chytrých“ televizorů a satelitních navigací. 

 
V obchodní činnosti se ČTK soustředila zejména na sběr a využití 

marketingových informací, posilování značky jako garanta spolehlivého 
zpravodajství, na těsný kontakt s klienty a často velice tvrdá jednání s nimi o nových 
smlouvách. Cílem bylo posílení pozice na mediálním trhu spolu s uplatněním 
konkrétních kroků ve sledování a ochraně obsahu ČTK na internetu 

 
Akademie ČTK v roce 2011 rozšířila nabídku o další tři kurzy – Čeština ve 

veřejném styku, Korporátní komunikace a media relations a Člověk před mikrofonem 
a kamerou. Celkem za rok uspořádala 42 kurzů s 303 účastníky. 

 
Celková situace na mediálních trzích v roce 2011 
 
  Vzhledem k tomu, že většina výnosů agentury pochází od médií, 
rekapitulujeme situaci na mediálních trzích v roce 2011, i když je nutno současně 
připomenout, že výrazná úsporná opatření přijala i státní a podniková sféra a tato 
opatření se na trhu prodeje informací rovněž projevila.  

Situace na českém trhu se zpravodajstvím se v roce 2011 nezměnila ve 
srovnání s předcházejícími roky. Celkové mediální investice nerostly, a média proto 
musela vedle rozvoje myslet také na hospodárnost. Média prošla řadou personálních 
změn, jistým historickým unikátem je výměna ředitelů všech tří veřejnoprávních médií 
během jediného roku.  
 Podle monitoringu společnosti Admosphere se v tisku snížila ceníková 
hodnota inzertního prostoru ve srovnání s rokem 2010 o 9,5 procenta, pokles vykázal 
i trh rozhlasové reklamy. Nárůst ceníkové hodnoty zaznamenala Admosphere 
v televizním reklamním prostoru. Podle dat Sdružení pro internetovou reklamu SPIR 
dále rostla a v budoucnu i poroste internetová reklama, která je dnes na českém trhu 
třetím nejvýznamnějším mediatypem (viz tabulka podílů v jednotlivých letech). 
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Typ 2010 2011 
TV 43,5% 46,8% 
Tisk 30,5% 31,3% 
Internet 12,8% 14,3% 
Rádia 7,1% 1,8% 
Ostatní 6,1% 5,9% 
 

     Z výše uvedeného vyplývá, že bez ohledu na internet na trhu médií v ČR stále 
výrazně dominují segmenty trhů TV a tisku, jejichž podíl se za minulý rok dokonce 
zvýšil ze 74 na 78 procent, které jsou tak pro dodavatele agenturních služeb stále 
nejdůležitější.  
 
Program úsporných opatření a rozvoje ČTK 
      

Pokles výnosů prakticky veškerých mediálních klientů, jakož i úsporná 
opatření ve státní a veřejné sféře a v podnicích se i v roce 2011 přelily i do ČTK.  
Vedení agentury pokračovalo v připravených úsporných opatřeních a současně 
začalo pracovat na výhledu rozvoje a rozšíření nabídky pro rok 2012 a léta 
následující. 

Tržby agentury z hlavních činností, kam počítáme tržby z prodeje 
zpravodajství a tržby z pronájmů, poklesly za rok 2011 o 27,6 mil. Kč, což bylo vlivem 
nepředvídatelného vývoje ještě o 12,6 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet. 
Navzdory tomu se provozní hospodářský výsledek i hospodářský výsledek hlavních 
činností pronikavě zlepšily. 

Náklady hlavních činností se meziročně snížily o 47,8 mil. Kč; tj. o 15,6 %. 
Zhruba polovina tohoto snížení, konkrétně 25,7 mil. Kč, připadá na osobní náklady a 
zbylých 22,1 mil. Kč na náklady ostatní, z toho nejvíce (15,5 mil. Kč) na služby. 

Veškerá úsporná opatření byla nadále koncipována tak, aby nebyla snížena 
kvalita zpravodajství a vůbec služeb ČTK. Dle pravidelných marketingových 
průzkumů pokládají klienti zpravodajství a služby agentury za velmi kvalitní a jsou 
s ním spokojeni. 
 
 
Úsek zpravodajství 
 

V personální oblasti se úspěšně vyrovnal se snížením počtu zaměstnanců 
zhruba o desetinu. Znamenalo to především některé změny v organizaci práce. Bylo 
zrušeno samostatné řídící a vydávací pracoviště pro magazínový výběr a jeho práce 
byla zcela integrována do ostatních zpravodajských vydávajících směn. Z domácí, 
ekonomické a regionální směny byli vyčleněni špičkoví univerzální editoři, kteří nyní 
pracují podle potřeby pro kteroukoli z těchto směn. Navíc nastupují na první směnu v 
pět hodin ráno, aby poskytli klientům zpravodajství od časných ranních hodin, což je 
významné především pro rádia, internet a ranní pořady televizí.  

Byla posílena univerzálnost některých redaktorských funkcí. Například všichni 
redaktoři zahraniční redakce zpracovávají základní zahraniční ekonomické 
zpravodajství, pokud si to světové dění žádá. Speciální ekonomičtí redaktoři pro 
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zahraniční servis se naopak nově zapojili do systému nočních služeb, a zvládají tak 
zpracovávat i jiné než ekonomické události. Tento systém přináší srozumitelnější a 
pestřejší zpravodajství, protože redaktoři takto získávají a udržují si větší přehled, a 
zároveň vydatně pomáhá při sestavování směn a služeb. Samozřejmě přináší i 
finanční úspory.  

Vyšší produktivity práce dosahuje zpravodajství také větší multimediální 
univerzálností. K zahraničním zpravodajům ČTK, kteří kromě psaní a pořizování 
zvukových nahrávek také fotí a natáčejí videoreportáže, se v loňském roce ve větší 
míře přidali také krajští zpravodajové a někteří fotoreportéři.  

 Návrat zahraničních zpravodajů do centrály v Praze je výsledkem pokračující 
redukce zahraničních odboček ČTK v rámci úsporných opatření. Rok 2011 znamenal 
konec odboček v Londýně a Varšavě. Úbytek poboček se ČTK snaží vyvážit 
častějšími cestami redaktorů do zahraničí z Prahy případně z regionů. Od října 2011 
spolupracuje redakce s Evropským parlamentem, jehož plenární zasedání ve 
Štrasburku každý měsíc kryje některý z reportérů. Zejména pro začínající reportéry je 
to velmi cenná zkušenost. Od září se podařilo navázat spolupráci i s dalšími 
zahraničními institucemi, a reportéři tak mohli například vycestovat na reportážní 
cesty do Palestiny, Tuniska a na řadu seminářů a školení do Bruselu. Snažíme se 
více využívat i nabídek na zahraniční stáže. 

 
 
Zdroje 
 
Zpravodajství ze světa nadále zůstává závislé především na zahraničních 

zpravodajských agenturách, ale loňský rok přinesl podstatný rozvoj práce se 
sociálními sítěmi. Od října 2011 je práce se sociální sítí Twitter nedílnou součástí 
práce mnohých redaktorů. Ještě v roce 2009 z dění na Twitteru vycházelo 93 zpráv, 
o rok později 184 zpráv a v roce 2011 už to bylo 290 zpráv. Letos toto číslo ještě 
výrazně vzroste, protože jen za první dva měsíce letošního roku s informacemi z 
Twitteru pracuje zhruba 40 zpráv. 

I při práci se sociálními sítěmi samozřejmě platí pravidlo ověřování jak 
samotných informací, tak také ověřování pravosti zdrojů. K tomuto účelu vznikly i 
speciální seznamy ověřených účtů na Twitteru pro různé regiony. Prohlubování práce 
se sociálními sítěmi tím ovšem nekončí. V roce 2012 by větší racionalizaci mělo 
přinést školení s názvem Twitter ve zpravodajství, které vychází z dosavadních 
zkušeností a mělo by sjednotit chápání těchto zdrojů mezi redaktory.  

Rozvoj práce s jinými než agenturními zdroji souvisí i s novým regionálním 
rozdělením v rámci zahraniční redakce. V listopadu 2011 roztříštěnost na řadu 
menších oblastí nahradilo nové rozdělení na čtyři „panregiony“ – Evropa a SNS, 
Afrika a Blízký východ, Asie a Austrálie a Oceánie, Severní a Latinská Amerika.  

ČTK nadále jako jedna z mála národních agentur v obdobném postavení 
odebírá zpravodajství všech tzv. světových agentur, tedy Reuters, AP a AFP. Vedle 
toho si obstarává zpravodajství řady dalších agentur, jako je DPA, ITAR-TASS a 
podobně. Odběr agentur je poměrně výrazná položka firemních nákladů. 

  
 
Forma zpravodajství 
 
V širší míře začala ČTK používat otevírací denní zprávy vydávané po 5:00 

hod, jimiž pokrývá události téhož dne, k nimž se však již zpravodajsky nevrací. To je 
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určeno především zpravodajským webům, rozhlasovým stanicím a televizím a je 
patrné, že posílení tohoto servisu bylo klienty přijato dobře. Týká se hlavně pozdně 
odpoledních a večerních akcí, zejména kulturních, jejichž zpravodajské pokrytí  v 
autentickém čase již zpravidla u našich odběratelů nevyvolává patřičnou publicitu. 

V roce 2010 zavedený nový formát - tzv. headliny, tedy krátké zprávy o 144 
znacích, které předcházejí vlastním zprávám a zrychlují a dynamizují celý agenturní 
servis, se stal běžnou součástí služeb agentury. Osvědčil se ve všech 
zpravodajských situacích, zejména při krizích, volbách nebo při vrcholných 
sportovních a jiných událostech. 

 
 
Hlavní zpravodajská témata 
 
Z domácích to jistě bylo úmrtí a následné poslední rozloučení s bývalým 

prezidentem Václavem Havlem. Od sobotní první zprávy o úmrtí do pátečního 
pohřbu jsme vydali více než 1000 zpráv, 30 fleší, zhruba 60 profilů, bezmála 900 
fotografií (řadu z nich převzala i partnerská americká agentura AP), více než 50 
zvukových záznamů, přes 30 videí a 16 infografických materiálů. Při následném 
rychlém průzkumu u našich největších klientů zaznamenala ČTK spokojenost v 
redakcích odběratelů jak s vlastním zpravodajstvím, tak s tipy, které v něm byly 
obsaženy, a s organizačními informacemi typu avíz, deníků a plánů. 

Celoročními velkými tématy byla důchodová reforma (350 zpráv bez 
započítání headlinů a verzí), korupční skandály a boj s korupcí (na 400 zpráv bez 
headlinů a verzí) a fungování a napětí ve vládní koalici. ČTK se jako každoročně 
podrobně věnovala jednání obou komor parlamentu a vlády.  

 
V regionálním zpravodajství bylo nejfrekventovanější sledování 

bezpečnostní situace, demonstrací, příčin a řešení sociálních problémů ve 
Šluknovském výběžku, zejména ve Varnsdorfu (jen z tohoto města celkem přes 200 
zpráv). Také zpravodajství na toto téma bylo plně multimediální.  

 
Tempo zpravodajství zahraniční redakce v loňském roce udávaly zejména 

události takzvaného Arabského jara. Další stovky zpráv následovaly jako reakce z 
jiných kontinentů na dění v severní Africe a na Blízkém východě. Největší podíl na 
zpravodajství z Arabského jara mělo dění v Libyi, kterému jsme věnovali téměř tři 
tisícovky zpráv. 

             
 V ekonomickém servisu nadále dominovalo zpravodajství k hospodářské a 

finanční krizi v eurozóně a jejím důsledkům. ČTK tomuto tématu věnovala zhruba 
2000 zpráv. Jen z odbočky v Bruselu přišlo na téma krize 560 zpráv. Z velkých 
domácích akcí šlo například o propouštění a protesty pilotů ČSA, konkurz a následný 
prodej Sazky a celkové změny na loterijním trhu, průběžné sledování Insolvenčního 
rejstříku a soudních jednání.  

 
Ve sportovním světě se v lichých letech nekonají tak významné události jako 

olympijské hry nebo fotbalový šampionát. V roce 2011 tak byly nejnáročnějšími 
akcemi sportovní redakce mistrovství světa v hokeji na Slovensku a v atletice v 
Koreji. Vedle obvyklých aktualit se redakce víc než dřív věnovala ekonomickým 
aspektům v souvislosti s novými modely financování sportu a problémy společnosti 
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Sazka. Redakce dál pokračovala ve zkvalitňování týmu externích spolupracovníků, 
jejichž využití přináší úspory nákladů na zpravodajství. 

 
 
Fotozpravodajství 
 
Ve fotozpravodajství v roce 2011 pokračoval trend zvyšování počtu 

regionálních reportáží a sportovních reportáží, které mají u klientů největší publicitu 
jak v tištěných, tak i internetových médiích. Počty fotografií vydaných denně přes 
fotosměnu se pohybovaly mezi 400-500 snímky, z toho obvykle nejméně 200 jich 
bylo z domova.  

Do aktualitního fotoservisu se zařazovalo více snímků dodaných z externích 
zdrojů, například od hasičů, policistů nebo amatérských fotografů, kteří nabídli své 
snímky bez nároku na honorář. Nadále se pro malý zájem klientů utlumil slovenský 
servis, kde obrazově zaznamenáváme jen klíčové celospolečenské události a 
bohemika.  

V rámci pokračujících úsporných opatření došlo jen k nejnutnějším nákupům 
nové techniky. Druhým důvodem pro zdrženlivost v inovaci techniky bylo očekávání 
nové verze profesionálního fotoaparátu NikonD4, který se ale nakonec objevil na trhu 
až v roce 2012. Zavedené technologické postupy se p říliš neměnily právě kvůli 
zpoždění očekávaného nástupu nového profesionálního fotoaparátu Nikon D4. 
Teprve na něm bude redakce testovat nový a rychlejší postup vysílání fotografií 
přímo z terénu. Co se týče personálního obsazení, koncem roku odešel do důchodu 
po více než 40 letech práce pro ČTK uznávaný olomoucký fotoreportér Vladislav 
Galgonek, který se svými výkony významně zasloužil o propagaci a dobré jméno 
agentury.  

Ve fotozpravodajství i ve slovním zpravodajství dál pokračoval trend 
propojování obrazové a textové produkce. Jako odpověď na rostoucí potřeby 
internetové klientely se agentura snažila maximum aktuálních zpráv doplňovat 
aktuálními fotografiemi. Další osou fotozpravodajství byl ještě větší důraz na rychlost, 
kdy první fotografie mají odběratelé k dispozici doslova pár minut po začátku 
zpravodajské akce. 

Klíčovou domácí produkci doplňovala ČTK ze zahraničních zdrojů, zejména z 
agentury AP a příležitostně ze servisu dalších partnerských agentur. Exkluzivními 
obrazovými materiály přispívali do fotozpravodajství ČTK rovněž stálí a zvláštní 
zpravodajové ČTK v zahraničí. 

Nejvýznamnější fotografickou událostí loňského roku byly bezesporu události 
spojené s odchodem Václava Havla, kdy servisem prošlo přes 1000 snímků 
věnovaných tomuto tématu, často během několika minut od vyfocení byly k dispozici 
klientům. Podle průzkumu provedeného ČTK u největších klientů byly tyto snímky 
velmi kladně hodnoceny.  

Fotoreportéři ČTK rovněž opět výrazně promluvili do výsledků prestižní 
fotografické soutěže Czech Press Photo, kde Michal Kamaryt získal 1. místo v 
kategorii Sport a cenu Nikon Sport Award, Stanislav Zbyněk získal 1. cenu v kategorii 
Umění a zábava a 3. cenu v kategorii Lidé, o nichž se mluví.  

 
Video  
ČTK v loňském roce prošlo značnou redukcí. Velkoryse nastavený projekt, 

který počítal mimo jiné s razantnějším rozjezdem digitalizace na českém televizním 
trhu, nenalezl adekvátní obchodní odezvu a dlouhodobě generoval ztrátu. Dřívější 
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autonomní redakce Videa byla proto začleněna do Úseku zpravodajství, namísto 
redaktorů a kameramanů, kteří se věnovali výhradně přípravě videoreportáží a 
postprodukci, začali videa vedle své stávající pracovní náplně natáčet zpravodajové 
a fotoreportéři. Pozitivním přínosem tohoto kroku bylo to, že se videozpravodajství 
obsahově sblížilo s hlavním proudem zpravodajského servisu agentury.  

Z úsporných důvodů jsme zrušili také odběr videoreportáží agentury AP, který 
nás zavazoval platit za nabídnuté reportáže bez ohledu na jejich p řevzetí do servisu 
ČTK a další prodej. Ponechali jsme si přístup k zahraničním reportážím 
prostřednictvím agentury AFP, se kterou se výlučně dělíme o výnosy z prodaných 
reportáží našim odběratelům. Častěji než dříve využíváme také videozáběry pořízené 
například policisty nebo hasiči.  

Kvůli výše zmíněnému se meziročně snížil počet vydaných reportáží, v 
loňském roce jich bylo 1940, předloni pro srovnání zhruba 3400. Vedlo to však k 
vyšší efektivitě - zvýšil se podíl reportáží, které klienti skutečně odebrali. Velkou 
měrou je to důsledek toho, že k odběru videa ČTK se po krátké pauze vrátila TV 
Barrandov, ale také toho, že se podařilo přiblížit videoservis obsahu zpravodajství 
ČTK a udržet atraktivitu videa ČTK, a tudíž i zájem internetových odběratelů.  

V některých případech, jako byly například exkluzivní záběry ze strašnického 
krematoria při posledním rozloučení s bývalým prezidentem Václavem Havlem, 
využila naše video i Česká televize, která pochopitelně vzhledem ke své produkční 
síle klientem videoservisu není. Ve srovnání s minulými léty se v poslední době 
zvyšuje rovněž zájem o videa z regionů, ČTK u odběratelů boduje zejména kvalitním 
pokrytím a výběrem témat. 

 
Grafika  
ČTK už nenabízí tzv. 3D animace, protože na trhu nenalezly dostatečné 

uplatnění. V roce 2012 se ze stejného důvodu připravujeme redukovat i vlastní 
flashové animace. Na tvorbě a distribuci flashových animací, které nacházejí 
sporadicky uplatnění u internetových vydavatelů, hodláme spolupracovat se 
společností NewsLab. K distribuci využijeme vazby nejen na média v České 
republice a na Slovensku, ale také partnerství ve světovém sdružení agentur MINDS. 

Pokud jde o klasickou vektorovou grafiku, vydali jsme v loňském roce více než 
1500 grafů, což odpovídá množství v minulých letech. Z velkých událostí lze zmínit 
například pohřeb někdejšího prezidenta Václava Havla. Odběratelům jsme k tomuto 
tématu nabídli 16 grafů – mimo jiné historické srovnání s pohřbem T. G. Masaryka, 
grafický průřez důležitými momenty v životě V. Havla, trasy smutečních pochodů, 
schémata historické houfnice nebo salvových kanónů. Z dalších velkých událostí, 
které jsme zpracovávali graficky, můžeme zmínit třeba havárii v japonské jaderné 
elektrárně Fukušima, vítězství české tenistky Petry Kvitové na Wimbledonu nebo 
svatbu britského prince Williiama s Kate Middletonovou, pro kterou jsme ve 
spolupráci s britskou agenturou PA připravili také interaktivní flashovou animaci a 
speciální nabídku videa. 

 
Audio  
ČTK v loňském roce fungovalo bez výraznějších změn. Osvědčil se nám 

dřívější výběr nových digitálních záznamníků, dramaticky díky tomu poklesla 
poruchovost nahrávací techniky i náklady s tím spojené. ČTK z ekonomických a 
ekologických důvodů pořídila všem redaktorům dobíjecí baterie. Zvuková produkce 
se v loňském roce držela na úrovni předchozího roku. 
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Zvukové zpravodajství (audio) v naprosté většině poskytuje klientům záznamy 
autentických výroků osobností – místních představitelů, politiků, umělců, odborníků, 
sportovců, byznysmenů apod., které pořizují redaktoři slovního zpravodajství a které 
multimediální redakce zpracovává a vydává. Nadále platí, že bezmála polovina 
produkce pochází z českých a moravských regionů, 20 procent má sportovní obsah a 
15 procent ekonomický. 
Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů 

 
    2000     2007     2008   

     1-4 5 celkem    1-4 5 celkem    1-4 5 celkem 
Domácí 40 409 7 874 48 283 51 341 20 328 71 669 51 928 16 360 68288 
Zahraniční 37 567 638 38 205 30 823 845 31 668 30 254 847 31 101 
ekonomické 51 692 4 549 56 241 41 368 5 556 46 924 41 303 4 709 46 012 
Sportovní 27 121 686 27 807 40 648 1 895 42 543 40 204 1 906 42 110 
Anglické 28 661 4 514 33 175 21 215 3 665 24 880 20 539 3 641 24 180 
Profily   1 317   2 811   3 411 
Dokumenty   86   113   205 
Grafy   2 611   3 365   2 741 
Video   0   1 382   2 266 
Audio   793   13 093   16 207 
Foto   ?   95 155   105 915 

Celkem 185 450 18 261 208 518 185 395 32 289 333 603 184 228 27 463 342 436 

 
 

    2009   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 
Domácí 50 864 13 593 64 457 500 3839 4 339 
Zahraniční 29 928 843 30 771 302 1742 2044 
ekonomické 44 917 4 541 49 458 409 5804 6213 
Sportovní 49 485 1 771 51 256 334 2319 2653 
Anglické 18 566 3 657 22 223 2 13 15 
Profily   3 332 0 0 0 
Dokumenty   221 0 0 0 
Grafy   2 614 0 0 1 
Video   3 485 0 0 0 
Audio   15958 0 0 0 
Foto   112687 0 0 0 

Celkem 193 760 24 405 356 462 1 547 13 717 15 265 

 
 
    2010   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 
Domácí 51 229 10 380 61 609 815 9 028 9 843 
Zahraniční 31 416 926 32 342 441 3 335 3 776 
ekonomické 40 594 3 875 44 469 772 13 287 14 059 
Sportovní 49 497 1 742 51 239 908 5 092 6 000 
Anglické 15 562 3 665 19 227 522 4 928 5 450 
Profily   3 433 0 0 0 
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Dokumenty   387 0 0 0 
Grafy   1 786 0 0 0 
Video   3 407 0 0 0 
Audio   9288 0 0 0 
Foto   118740 0 0 0 

Celkem 188 298 20 588 345 927 3 458 35 670 39 128 

 
    2011   Headliny 

     1-4 5 celkem 1 3 celkem 
Domácí 49 580 9 529 59 109 827 9 038 9 865 
Zahraniční 29 985 845 30 830 402 4 617 5 019 
ekonomické 40 457 3 847 44 304 871 12 625 13 496 
Sportovní 46 432 1 799 48 231 786 4 429 5 215 
Anglické 14 698 3 660 18 358 377 2 950 3 327 
Profily   2 665 0 0 0 
Dokumenty   150 0 0 0 
Grafy   1 518 0 0 0 
Video   1 940 0 0 0 
Audio   9286 0 0 0 
Foto   125861 0 0 0 

Celkem 181 152 19 680 342 252 3 263 33 659 36 922 

 
 

Fotobanka ČTK  
 

Fotobanka je samostatným střediskem ČTK, jejím úkolem je zpracovávat a 
ukládat snímky z produkce ČTK a partnerských zahraničních agentur do databází a 
prodávat je klientům především na tzv. sekundárních trzích, které jsou odlišné od 
trhů odběratelů průběžného aktualitního fotozpravodajství. Součástí práce týmu 
Fotobanky je i pořizování vlastních fotoreportáží. 

Fotobanka ČTK v roce 2011 nemohla rozvíjet své webové rozhraní s ohledem 
na potíže technologického partnera popsané níže, v části zprávy o činnosti ÚIT. 
Pokračovala nicméně alespoň v interních diskusích, aby byla připravena, až se 
situaci podaří vyřešit. To se stalo na začátku roku 2012.  

V současnosti Fotobanka ČTK nabízí online v reálném čase fotografie většiny 
partnerů bez dřívějšího zpoždění, způsobeného jejich výběrem, připojováním 
českých popisů a dalších dílčích kroků, které byly v minulosti nutné k jejich 
úspěšnému zpracování a zařazení do databáze. S tím, jak roste počet externích 
zdrojů a jejich produkce, začínají se už projevovat technické limity pro další růst.   

Po personální stránce byl tým fotobanky v roce 2011 stabilizovaný, osobním 
přístupem a flexibilitou při zpracování poptávek klientů se podařilo nadále posílit 
součinnost mezi editorskou a obchodní částí týmu. S ohledem na klesající výnosy 
v mediální části musela ale i fotobanka svůj tým zmenšit. 

Obchod se nadále zaměřoval především na nemediální sféru, kde je větší 
potenciál růstu než ve sféře mediální. Součástí marketingových a propagačních 
aktivit jsou i galerie fotografií určené pro tablety iPad a telefony iPhone i pro za řízení 
na platformě Android v aplikacích ČTK. 

Fotobanka ČTK byla stejně jako v předešlém roce partnerem celé řady výstav 
a fotografických projektů.     
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     V roce 2011 také pokračovalo rozšiřování fotografovaných témat vkládaných 
do databáze s důrazem na fotografie ilustrační, portrétní a fotografie určené pro 
potřeby nemediálních klientů. Fotobanka rovněž nabízí plný klientský servis v podobě 
rešerší a vyhledávání fotografií v databázích partnerských agentur dle konkrétních 
požadavků klientů. Dále byla rozvíjena spolupráce se stávajícími zahraničními 
partnery, především pak export fotografií a upevnění pozic fotobanky jako kvalitního 
a komplexního zdroje.  
 Úspěšně nastartovaný projekt „Czech Stock“ z roku 2009 (ilustrační fotografie 
se zaměřením na ČR a české prostředí) pokračoval i v roce 2011 fotografováním 
portrétů významných českých osobností, českých průmyslových podniků, kulturních 
památek, moderní architektury, Prahy a aranžovaných ilustrací z českého prostředí, 
a to jak v exteriéru, tak v zázemí redakčního ateliéru. 

U aranžovaných ilustrací jsme pokračovali ve fotografování lokalizovaných 
verzí, které mají potenciál  dalšího prodeje i v zahraničí.   

Také pro fotografie platí silná potřeba dbát na prevenci zneužívání autorských 
práv, kde jejich držitelé přicházejí o výnosy vzhledem k tendencím používat fotografie 
bez řádných licencí.  
 
 
Digitalizace fotoarchivu ČTK 
 

Na konci roku 2011 jsme zastavili intenzivní digitalizaci archivů se čtyřmi 
redaktory a skupinou obsluhy skenerů a ČTK přešla na model, kterým digitalizovala 
předtím, a to digitalizace na objednávku, tedy při zájmu klientů. Intenzivní digitalizace 
stála v průměru téměř tři milióny korun ročně, přímé výnosy z ní byly v řádu 
desetitisíců ročně. Nicméně umožnila zpřístupnění klíčových souborů reportáží a 
témat z historie Československa. 

Byla během ní dokončena systematická odborná probírka reportáží z první 
republiky, druhé republiky a období protektorátu a vybraných období a témat 
z období po roce 1945. Digitalizovány jsou rovněž soubory snímků tak, aby pokrývaly 
nejdůležitější události a skutečnosti charakteristické pro danou dekádu. 
 
 
ČTK Online 

 
ČTK Online pokračuje v činnosti bývalé dceřiné firmy Neris, jež zanikla 

integrací do ČTK v roce 2010. Provozuje zpravodajské servery ČTK (ceskenoviny.cz, 
financninoviny.cz a sportovninoviny.cz), na nichž prodává reklamu. Stará se o další 
firemní aplikace na internetu (ctk.cz, protext.cz), tvoří multimediální obsah pro 
mobilní operátory, internetové vydavatele a připravuje a realizuje další služby pro tzv. 
nová média. V roce 2011 vstoupila ČTK s přispěním online týmu na pole 
elektronických čteček, „chytrých“ televizorů a satelitních navigací. 

 
Redesign webu ČTK. Online tým provedl implementaci nové grafické podoby 

firemního webu www.ctk.cz. Cílem změn bylo kromě odlehčení grafiky především 
zpřehlednění navigace a dominantnější prezentace agenturních služeb. Nové stránky 
byly spuštěny 1. července 2011.  

http://www.ctk.cz
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Projekt iRegiony.cz. ČTK se v polovině roku rozhodla ukončit spolupráci s 
rádiem Impuls na projektu iRegiony.cz. Důvodem bylo nesplnění interně stanovených 
ekonomických ukazatelů. Spolupráce byla ukončena 30. března 2012.  

Mobilní web. Od 1. ledna 2011 mohou čtenáři Českých novin používat nově 
upravenou mobilní verzi m.ceskenoviny.cz. Návštěvník z mobilního zařízení je na 
tuto verzi automaticky přesměrován ze „standardní“ homepage. Stránky obsahují 
reklamu. 

Mobilní aplikace. ČTK Online připravuje výběr zpravodajství pro mobilní 
aplikace a stará se o prodej reklamy, která je v nich umístěna. Od konce roku 2010 
má ČTK aplikaci pro zařízení s operačním systémem iOS (iPhone a iPad), od 
poloviny roku 2011  k nim přibyla i aplikace pro Android.  

Zprávy do čtečky Kindle. Ve spolupráci se serverem Kindly.cz připravila ČTK 
Online výběr zpravodajství z Českých novin pro denní doručení do populární čtečky 
Kindle od Amazonu. Služba je zdarma a funguje od konce dubna 2011.  

Webová aplikace k MS v hokeji. Pro květnové mistrovství světa v hokeji 
připravila ČTK Online pro pět slovenských serverů flashovou aplikaci zobrazující 
podrobné statistky ze šampionátu. Vše v plně lokalizovaném prostředí a v reálném 
čase.  

Aplikace pro televizory LG. Po několika měsících příprav byla 1. dubna 2011 
spuštěna aplikace ČTK pro „chytré televizory“ LG. V aplikaci, kterou lze ovládat 
dálkovým ovladačem televizoru, najdou uživatelé výběr hlavních zpráv ČTK.  

Zprávy do GPS navigací. Online tým připravil pro zahraničního partnera 
výběr zpravodajství pro zobrazování v satelitních navigacích montovaných do 
automobilů koncernu Daimler. Ostrý start služby byl na jaře 2012.  

SMS a MMS zprávy. Dva ze tří mobilních operátorů svěřili technickou, 
administrativní a zčásti i obchodní agendu doručování informačních SMS a MMS 
zpráv agregátorům. Pro ČTK to znamenalo přejednání smluv, změnu technického 
rozhraní zasílání a optimalizaci nabízeného obsahu.  

Sociální sítě. Na zpravodajských webech ČTK došlo k zjednodušení a 
posílení možnosti sdílet odkazy na zprávy na sociálních sítích. Na homepage je 
zařazen box s fanoušky ČTK na Facebooku, firma má profil i na nové síti Google+ a 
pro Twitter došlo k vylepšení zařazováním tzv. hashtagů (klíčových slov) k 
jednotlivým tweetům.  

  
 
Obchodní úsek 
 

Obchodní a marketingové aktivity ČTK byly v roce 2011 realizovány 
zejména s cílem posílení pozice na mediálním trhu formou produktového zaměření 
na tvorbu a dodávku mobilních a webových aplikací médiím často jako speciální 
zakázky spolu se záměrem uplatnění konkrétních kroků ve sledování a ochraně 
obsahu ČTK na internetu. 

V personální oblasti byla dokončena konsolidace obchodního úseku formou 
nového rozdělení kompetencí obchodních zástupců v portfoliu jejich klientů s cílem 
ušetřit část osobních nákladů. Ke snížení osobních nákladů došlo rovněž v sekci 
fakturace a sledování pohledávek spolu se zachováním všech aktivit pot řebných v 



Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 

  

této administrativní oblasti. Z hlediska personálního obsazení je tak současná činnost 
obchodního úseku při plnění potřebných úkolů maximálně efektivní. 

Pro posílení pozice ČTK na mediálním trhu bylo uskutečněno co nejvíce 
osobních rozhovorů zástupců agentury se zástupci managementu mediálních 
klientů na všech potřebných úrovních. Výsledkem těchto osobních diskusí bylo 
potvrzení záměru mediálních klientů, který směřuje k dalšímu rozvoji jejich obsahu v 
rámci webových stránek přístupných rovněž z mobilních zařízení spolu s rozvojem 
mobilních aplikací zejména pro operační systémy Apple a Android. 

S ohledem na výše uvedené zjištění proběhla příprava a realizace nabídky 
dodávky aplikací pro oba zmíněné operační systémy primárně obsahující 
zpravodajství klienta. Nabídka byla rozdělena na samotnou dodávku technologie s 
uživatelskými funkcemi požadované klientem a souvisejícím návrhem technického 
řešení aplikací. Variantní součástí nabídky byla možná dodávka výběru zpravodajství 
ČTK umístěného v aplikaci klienta pro obohacení jeho vlastního obsahu. Na nabídku 
pozitivně reagovali některé mediální společnosti a pro dvě z nich byla již dodávka v 
minulém roce kompletně realizována. 

Další reakcí na takto zaměřenou poptávku mediálních klientů bylo vytvoření 
nabídky na dodávku infografické flashové aplikace pro MS v hokeji na Slovensku. 
Hlavním záměrem nabídky bylo využití jednotné tvorby dat na straně ČTK z vybrané 
významné sportovní akce, jejich zpracování do atraktivní infografické podoby a 
prezentace dané aplikace pod značkou příslušného mediálního klienta ČTK. 
Výhodou nabídky byla možnost přizpůsobení vzhledu a designu infografické webové 
aplikace individuálním potřebám klienta. V nabídce tak mohl být splněn požadavek 
klientů na grafické odlišení jejich obsahu od konkurenčních médií. 

Nabídka byla na trhu úspěšná a potvrdilo se, že tento směr rozvojových aktivit 
agentury je správný a bude vhodné jít i nadále tímto směrem. Z tohoto důvodu jsme v 
závěru roku začali připravovat podklady pro nabídku infografických webových  
aplikací  z významných sportovních událostí plánovaných na rok 2012, konkrétně MS 
v hokeji, ME ve fotbale a olympijské hry. 

V souladu s potřebami médií pokračoval vývoj nabídky datových grafů pro 
webové stránky znázorňující například vývoj aktualizovaných údajů o kurzech měn, o 
aktuálních hodnotách nezaměstnanosti a cenách pohonných hmot. Součástí nabídky 
byla rovněž možnost vytvořit vzhled grafu podle individuálních potřeb a grafických 
manuálů každého z klientů. 

ČTK začala rovněž spolupracovat s britskou agenturou PA v oblasti 
prodeje jejích obrazových a infografických materiálů na dostupných trzích s cílem 
prověřit zájem o společné produkty. Za tímto účelem ČTK a PA společně připravily 
set multimediálních materiálů ze svatby britského prince Williama a ČTK je úspěšně 
nabídla vydavatelům na internetu v České a Slovenské republice. V budoucnosti 
proto ve vhodných případech budeme připraveni na tento typ spolupráce se 
zahraniční agenturou navázat. 

Pro mediální klienty byla v minulém roce rovněž připravena a uvedena na trh 
nová verze databáze Výročí přístupná klientům v Infobance ČTK. Hlavní výhodou 
nové verze databáze je možnost vyhledávání informací podle mnoha kritérií, od času 
a místa přes klíčová slova až po kategorii daného výročí. Vítanou funkcí je také 
možnost nastavení různých automaticky vytvářených přehledů výročí, například 
víkendových, krajských a oborových. Cílem uvedení nové verze databáze Výročí bylo 
především zlepšení komfortu v práci s touto databází u současných klientů a 
následné rozšíření možnosti nabídky produktu novým klientům. 
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V obchodních aktivitách zaměřených na prodej informací nemediálním 
klientům byla hlavní pozornost věnována nabídce nového produktu PROpřehled 
ČTK, obsahujícího krátké informace o nejdůležitějších událostech z minulého dne. 
Hlavním přínosem produktu je pro klienty zejména ušetření jejich času při 
vyhledávání, zpracování a čtení informací o hlavních událostech, protože k přečtení 
PROpřehledu stačí jeho čtenáři nejvýše 10 minut. Hlavním nástrojem prodejních 
aktivit byl osobní prodej prováděný na základě předem připravených aktualizovaných 
adresářů potenciálních zájemců. Prodejní aktivity byly rovněž podpořeny reklamní 
kampaní ve vybraných médiích a možností uplatnění bezplatné zkušební doby. 
Produkt je také součástí placené části aplikací ČTK pro iPhone a iPad. 

V marketingových aktivitách bylo stěžejním úkolem dokončení redesignu 
firemních webových stránek. Hlavním cílem tvorby nových webových stránek bylo 
zpřehlednění jejich obsahu, tvorba jejich nové struktury a začlenění informací o 
nových aktivitách agentury do odpovídajících pasáží firemních stránek.  

Klíčovou aktivitou podporující a zároveň ochraňující prodej informačních 
produktů ČTK byla organizace ochrany obsahu na internetu spolu s významnými 
vydavateli na internetu. Hlavním záměrem přípravy těchto aktivit bylo zajištění co 
nejširší podpory dalších mediálních subjektů na daném trhu při sledování zneužívání 
obsahu ČTK i dalších vydavatelů na internetu spolu s formulací obecně platných 
pravidel pro jeho využívání.  

Dřívější sledování zneužívání zpráv ČTK na internetu na přelomu roku 
2009/2010 ukázalo, že téměř 90% serverů, které měly nějaké zprávy ČTK umístěné 
na svých stránkách, je používalo bez potřebných licenčních oprávnění. Na základě 
osobních kontaktů s provozovateli přibližně 140 serverů, u kterých byla nejvíc 
porušována práva ČTK, tehdy téměř 80% z nich po dohodě přestalo agenturní 
zprávy dále zneužívat a 10% z nich uzavřelo s ČTK smlouvu o využívání 
zpravodajství. 

Prvním krokem nové formy spolupráce s klíčovými vydavatelskými domy 
zahájené v roce 2010 v těchto aktivitách byla příprava nabídky na sledování 
zneužívání obsahu konkrétních vydavatelů na internetu s tím, že ČTK zajistila 
potřebnou technologii i lidské zdroje a navrhla metodiku sledování včetně 
vyhodnocování jeho výsledků. Na nabídku pozitivně reagovali zástupci čtyř 
významných vydavatelských domů, se kterými byla následně celá akce realizována. 
Ve výsledku pak každý ze zúčastněných vydavatelů získal konkrétní a aktuální 
přehled o kvantitě svého zneužívaného obsahu na internetu. Na výsledky uvedeného 
sledování navazovala série osobních schůzek právních zástupců ČTK a vydavatelů s 
cílem společné formulace hlavních pravidel pro využívání obsahu na internetu. 
Společným cílem v dalším roce bude kromě dokončení formulace pravidel 
vysvětlujících hlavní zákonné úpravy týkající se využívání obsahu na internetu také 
následná osvěta mezi obecnou a odbornou veřejností.  

ČTK se tak svými aktivitami snaží nejen o získání obchodního úspěchu, ale 
rovněž o řešení otázek, které jsou součástí tématu odpovědnosti médií.  

Významné změny na trhu informací v ČR vyžadují získávat a v maximálně 
možné míře využít zkušenosti v agenturním byznysu z mezinárodního prost ředí. 
Proto ČTK nadále pracuje v celosvětovém sdružení tiskových agentur MINDS 
International. Každoroční srovnání marketingových a obchodních postupů mezi 
všemi agenturami v daném sdružení je pro ČTK významným zdrojem podnětů 
k vlastním obchodním aktivitám na domácím trhu. 
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Úsek informačních technologií 
 
 

Redakční systém 
Vývoj redakčního systému se v roce 2011 omezil na drobná vylepšení 

zefektivňující práci redakce a jeho přizpůsobování novým verzím využívaného 
programového vybavení a změnám formátů, např. nově zavedenému způsobu 
distribuce produkce AP pomocí webové služby. Do systému byla nap ř. doplněna 
podpora pro poloautomatické zadávání geografických sou řadnic a byla rozšířena 
funkčnost pro tvorbu a distribuci publikací přímo z prostředí RS a funkce pro 
sledování a zpracování informací z webu. 

 
Databázové systémy 
V průběhu celého roku probíhal výběr a později intenzivní testování 

dostupných technologií pro textové indexování a vyhledávání. Výsledkem procesu 
bylo rozhodnutí o přechodu od dlouhodobě využívaného proprietárního software k 
opensource technologii Apache Lucene/SOLR. Současně se upřesňovaly požadavky 
kladené na nově řešený systém a ještě před koncem roku pak byly zahájeny 
vývojové práce, které jsou nejprve zaměřeny na převod stávajícího textového obsahu 
Infobanky ČTK do nového prostředí a na realizaci funkcí pokročilého jazykového 
zpracování. V tomto kontextu se rozvíjela i spolupráce s FAV ZČU Plzeň, zejména v 
oblasti rozpoznávání pojmenovaných entit. 

Rozvoj existující Infobanky byl utlumen, vedle běžných prací a změn menšího 
rozsahu byly v provozu testovány některé prvky, které mohou být využity v 
připravované nové verzi aplikace. Nicméně ve spolupráci s redakcí byla vyvinuta a 
do prodeje nasazena nová databáze Výročí. 

 
Foto a multimédia 
Upgrade fotobanky a videobanky plánovaný na první pololetí byl nakonec 

zrušen kvůli neschopnosti dodavatele zakázku dokončit. Vzhledem k situaci vzniklé 
neplněním závazků dodavatele musel ÚIT vlastními silami zajišťovat i provozní 
podporu aplikace a dočasně rezignovat na její rozvoj. Teprve v prosinci byla 
navázána spolupráce s novým partnerem, který převzal jak správu aplikace, tak i její 
další vývoj. Vedle stabilizace aplikace bylo připraveno zadání pro její rozšíření o 
sekci infografiky a následně bude nasazena nová vizuální podoba aplikace původně 
plánovaná v rámci upgradu. Realizovány byly pouze některé částečné úpravy 
aplikací, např. podpora ukládání nesestříhaných videí. 

Připravována byla i nová verze klientského softwaru pro interní fotoarchiv. 
 
Distribuční systémy 
Nová verze přijímacího serveru IRIS, která byla postupně nasazována u 

zákazníků využívajících satelitní příjem zpravodajství, byla dále obohacena o řadu 
funkcí umožňujících využít IRIS jako redakční systém pro zpracování zpravodajství. 
Tento systém byl úspěšně nabídnut, upraven podle individuálních pot řeb a preferencí 
a nasazen u některých zákazníků, a to včetně zajištění odpovídající technické 
podpory. I když jde o další rozvoj nabídky klientům v oblasti mimo zpravodajství, tedy 
technických služeb, nelze zde čekat výrazné příjmy, jde spíše o podporu prodeje 
zpravodajství. 
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Obdobně byly upraveny a úspěšně nabídnuty zákazníkům mobilní aplikace 
pro operační systém iOS a v externí spolupráci nově vyvinutá aplikace pro Android. V 
aplikacích pro iOS byla doplněna podpora pro využívání předplatného. 

V souvislosti se změnou parametrů satelitního vysílání proběhlo v závěru roku 
přeladění všech přijímačů u zákazníků. 

 
Infrastruktura  
Již na začátku roku bylo kompletně obměněno připojení oblastních poboček, 

které jsou nově připojeny symetricky a využívají IP telefonie, což se projevilo i na 
snížení nákladů na hlasové služby. V této souvislosti byla také změněna konfigurace 
připojení telefonní ústředny v pražské centrále. Symetrické připojení je významné 
zejména pro dodávku krajských videí do ústředí, kdy se tímto opatřením podařilo 
výrazně ušetřit čas regionálních zpravodajů. 

Dále pokračovala konsolidace serverů v prostředí VMware, do virtuálního 
prostředí byly převedeny i servery sloužící pro internetovou komunikaci a servery 
hostované mimo síť ČTK byly přeloženy k novému poskytovateli. 

 
Ostatní 
V rámci spolupráce s několika vydavateli na sledování zneužívání obsahu, o 

kterém se píše podrobněji v předchozím oddíle Obchodní úsek, ČTK technicky 
zajišťovala projekt monitorování využívání převzatého textového obsahu na 
webových serverech. 

V prosinci převzalo oddělení podpory interních uživatelů ÚIT v souvislosti s 
reorganizací oddělení dohled nad provozem a vybavením budovy v době mimo 
standardní pracovní hodiny. V souvislosti s tím byl interně vytvořen systém pro 
zajištění vyšší bezpečnosti zaměstnanců dohledu a ostrahy a nově nastaveny 
příslušné procesy. K nasazení v souladu s povolením ÚOOÚ byl p řipraven i nový 
kamerový systém. 

 
 
 

Akademie ČTK  
 

      Akademie ČTK je školicí centrum této agentury, které firmám i 
veřejnosti nabízí poměrně širokou škálu mediálně zaměřených kurzů, která se mění 
podle aktuálních potřeb klientů a partnerů. ČTK se soustřeďuje na své klíčové know-
how, tedy zpravodajství ve všech jeho formách (textové, fotografické, video, audio, 
web…) 

V roce 2011 rozšířila Akademie nabídku o další tři kurzy – Čeština ve 
veřejném styku, Korporátní komunikace a media relations a Člověk před mikrofonem 
a kamerou. 

 Celkem uspořádala 42 kurzů s 303 účastníky. Za celou dobu své 
existence připravila 124 kurzů, což je v průměru čtyři kurzy měsíčně (bez období 
červenec-srpen). 

Stejně jako v předchozích letech byl nejnavštěvovanějším kurzem Akademie 
ČTK kurz Práce agenturních novinářů s informačními zdroji a výrazný zájem byl 
rovněž o kurz Psaní na web. Aktuální nabídka Akademie jsou tyto kurzy: 

• Jak komunikovat s novináři  
• Jak psát a mluvit  
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• Kurz psaní pro web  
• Sociální sítě a jak na ně  
• Kurz žurnalistiky  
• Umění interview  
• Workshop pro fotoreportéry  
• Tvorba manažerských dokumentů  
• Člověk před mikrofonem a kamerou  
• Korporátní komunikace a media relations  
• Čeština ve veřejném styku  

Kurz češtiny zaujal autory pořadu o jazyce v České televizi, kteří s lektorem a 
ředitelem Akademie Jiřím Chrástem natočili dva rozhovory. 

Kurz Člověk před mikrofonem a kamerou je další konkrétní ukázkou 
spolupráce Akademie s Fakultou sociálních věd UK, s níž ČTK uzavřela partnerství. 
Kurz se koná v moderním rozhlasovém a televizním studiu fakulty v Karolinu a vedou 
jej odborní lektoři z FSV. Díky spolupráci s FSV může Akademie nabízet tento kurz 
za výrazně nižší cenu, než je u podobných mediálních tréninků běžné. Vedle toho 
Akademie spolupracovala na školicích projektech dalších externích subjektů. 

Účastníci kurzů se často vracejí na jiná školení a jsou partneři, kteří prošli 
téměř všemi kurzy Akademie. To svědčí o ucelené koncepci vzdělávání a kvalitě 
služby. V neformálních rozhovorech účastníci kurzů opakovaně zdůrazňují, že se na 
kurzy Akademie ČTK hlásí také proto, že je nabízí důvěryhodná a seriózní mediální 
organizace. 

Je samozřejmé, že Akademie organizuje také kurzy pro zaměstnance ČTK, od 
redaktorů po obchodníky. 
 
Zahraniční činnost ČTK  
 

ČTK je členem dvou agenturních mezinárodních sdružení: Evropské aliance 
tiskových agentur (EANA), která sdružuje 30 evropských tiskových agentur, a MINDS 
International, sítě více než 20 agentur z celého světa, které spolupracují zejména při 
rozvoji nových digitálních projektů, při vývoji a hodnocení nových aplikací a služeb. 
Každá z těchto organizací pořádá dvě konference či workshopy ročně, kterých se 
zástupci ČTK aktivně účastní a které slouží k výměně zkušeností, poznání nových 
trendů a jejich kritickému hodnocení.  

Fotobanka ČTK byla v roce 2011 opět partnerem a agenturou oficiálně 
fotograficky zaštiťující konferenci CEPIC, která je každoročním nejvýznamnějším 
setkáním fotobank v oblasti obchodu s fotografiemi. CEPIC je organizací sdružující 
více než 1000 fotobank a obrazových agentur z celého světa. 

ČTK také udržuje se zahraničními agenturami řadu bilaterálních vztahů a 
vyměňuje si s nimi zpravodajství. Zástupci ČTK v roce 2011 navštívili německou 
DPA, švédskou TT, polskou PAP, tuniskou TPA a slovenské agentury TASR a SITA. 

Generální ředitel byl spolu s dalšími českými účastníky pozván jako řečník na 
konferenci o demokratizaci médií v Tunisku.  
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II. Výroční zpráva o hospodaření ČTK za rok 2011 

 

1 Shrnutí 
 

V roce 2011 pokračovala globální ekonomická krize, která se přetavila v evropskou dluhovou krizi. 
Pokračovala také strukturální krize v mediální sféře. U podnikatelských subjektů se celkový 
hospodářský pokles z hlediska prodeje zpravodajství projevil dalším negativním dopadem zejména na 
marketingové rozpočty. Česká vláda pokračovala v restriktivní rozpočtové politice s odpovídajícím 
dopadem na nákup zpravodajství ze strany státní a veřejné sféry. 
 
S problémy se tak potýkaly všechny skupiny odběratelů ČTK, ať ze soukromé či státní a veřejné sféry, 
ať z médií či firem, ať odběratelé zpravodajské produkce či nájemci, ať v České republice nebo na 
Slovensku. 
 
Z hlediska ČTK jako „obchodníka s duševním vlastnictvím“ pak nadále na výnosy negativně působí 
poměrně „ležérní“ vztah české společnosti k respektování zejména ekonomické stránky těchto práv. 
 
Do hospodaření ČTK se promítly zmíněné skutečnosti tím, že pokračoval tlak odběratelů na ceny, a 
tedy na výnosy ČTK průřezově všemi produkty i trhy.  
 
 
Pro hospodaření ČTK rozhodující tržby z tzv. hlavních činností (prodej zpravodajství a nájmy) 
poklesly za rok 2011 o 27,6 mil. Kč, což bylo vlivem nepředvídatelného vývoje ještě  
o 12,6 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet. Navzdory tomu se provozní hospodářský výsledek  
i hospodářský výsledek hlavních činností pronikavě zlepšily, jak ukazuje následující tabulka. 
 
 
 
Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč  
(s ohledem na minulé zprávy je nutno zdůraznit, že v roce 2011 jde z hlediska celkového 
hospodářského výsledku za účetní období poprvé po několika letech o údaje neovlivněné žádným 
mimořádným vlivem): 

skut. 
2011

skut. 2010 rozp. 
2011

meziroční 
změna

změna k 
rozpočtu

Hospodářský výsledek za účetní období -4 441 33 790 50 -38 231 -4 491 
Hospodářský výsledek před zdaněním -1 570 36 504 50 -38 074 -1 620 
Provozní hospodářský výsledek -1 550 -30 404 -1 373 28 854 -177 
Hosp. výsledek hlavních činností 4 278 -16 356 114 20 634 4 164
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Tzv. hlavní činnosti (prodej zpravodajství a nájmy) dosáhly na rozdíl od minulých let zisku 4,3 mil. Kč. 
Přesto byl celkový hospodářský výsledek ČTK mínus 4,4 mil. Kč. To je výlučně důsledkem dvou 
obtížně předvídatelných skutečností: 
 

Ø povinné účtování tzv. odložené daně (ve výši 2,7 mil. Kč), tedy ze zákona povinně 
účetně vytvořené rezervy na daň, která by mohla být vyměřena v budoucnu  

Ø tvorba opravných položek k pohledávkám a jejich odpis (ve výši 1,8 mil. Kč), 
jinými slovy dopad neschopnosti některých klientů ČTK zaplatit své závazky do 
180. dne po jejich splatnosti (!), tedy jeden z projevů hospodářské krize; do této 
položky zasáhl i konkurz Sazky, z nějž ČTK dosud nezískala zaplacené 
pohledávky, které do něj přihlásila ve výši cca 0,6 mil. Kč, tedy třetiny uvedené 
celkové výše. Ačkoli je možné, že některé z těchto závazků nakonec zaplaceny 
budou, evidujeme je jako nedobytné. 

 
 

 
Tyto dvě položky v součtu činí 4,5 mil. Kč (proti hospodářskému výsledku minus 4,4 mil korun). 
 
Je dále možno konstatovat, že pokud by se trh pro agenturní zpravodajství během roku 2011 
nezmenšil ještě zhruba o třetinu více, než předpokládal poměrně pesimistický rozpočet, byla by ČTK 
za rok 2011 v několikamilionovém zisku.  
 
Při hodnocení hospodářského výsledku ČTK je nutno jako jedno ze standardních kritérií pro 
hodnocení firem vzít v potaz i vývoj odvětví, ve kterém agentura na trhu působí. Konkrétně 
skutečnost, že hospodářský výsledek ČTK je již řadu let každoročně i po odečtení mimořádných vlivů 
zhruba o sto miliónů korun lepší, než jsou výsledky největší soukromé na českém trhu působící 
agentury Mediafax, která za svou existenci ještě nikdy nedosáhla zisku a ani se mu nepřiblížila.  
 
ČTK je současně jediná z evropských veřejnoprávních tiskových agentur, která nepobírá žádné 
příspěvky či dotace od státu. Například u francouzské AFP činí více než 50 procent jejího rozpočtu a u 
dalších je to zpravidla ještě více. 
 
Srovnání hospodářského výsledku s minulostí komplikuje skutečnost, že v předchozích letech 
hospodaření ČTK ovlivňovaly různé mimořádné vlivy. V roce 2010 to byl prodej podílu ve společnosti 
Economia, a.s. a integrace dceřiné společnosti Neris, s.r.o., rok před tím integrace dceřiné společnosti 
Repro, a.s. Všechny tyto vlivy byly podrobně rozebrány ve zprávách za příslušné roky, na které tímto 
odkazujeme.  
 
Právě proto jsou zvýrazněné dva ukazatele v tabulce výše po posouzení hospodářské situace ČTK a 
jejích trendů důležitější, než první dva ukazatelé. 
 
Klíčové prvky pro hodnocení hospodaření ČTK v roce 2011 zahrnovaly výrazné zlepšení provozního 
hospodářského výsledku (o 28 mil. Kč) a dramatické zlepšení hospodářského výsledku tzv. hlavních 
činností, které se za jediný rok zlepšily z minus 16,4 mil. Kč na plus 4,3 mil, tedy celkem  
o 20,6 mil. Kč)  
 
To je důsledkem analýzy silných a slabých stránek ekonomiky ČTK, která byla uvedena v minulé 
zprávě sněmovně, a která ukázala, že z ekonomického hlediska musí ČTK především pracovat na 
tom, aby se za situace, kdy má bezpečné finanční postavení, zvýšil její vnitřní potenciál k budoucí 
ziskovosti.  
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Vzhledem k odhadu situace na trhu je toho možno dosáhnout různými kroky, ale imperativem je 
přizpůsobení agentury situaci na trhu. Jelikož trh se zmenšuje, musí se zmenšovat i agentura, což 
v praxi znamená redukci nákladů. 
 
Náklady hlavních činností se meziročně snížily o 47,8 mil. Kč; tj. o 15,6 %. Zhruba polovina tohoto 
snížení, konkrétně 25,7 mil. Kč, připadá na osobní náklady a zbylých 22,1 mil. Kč na náklady ostatní, 
z toho nejvíce (15,5 mil. Kč) na služby.  
 
Zdrojem snížení osobních nákladů byla redukce počtu zaměstnanců (o 11,3 %) při současné stagnaci 
průměrného výdělku a při zachování spokojenosti klientů se servisem. 
 
 
Finanční situace agentury zůstala stabilní.  
 
ČTK disponuje z minulých let likvidními aktivy ve výši 88,6 mil. Kč, což představuje likviditu prvního 
stupně – tedy poměr krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků - na úrovni 3,39 za 
situace, kdy se za bezpečnou hranici obecně považuje hodnota 0,5.  
 
Likvidita prvního stupně je jedním z mimořádně přísných finančních ukazatelů, který sleduje poměr, 
v jakém je firma schopna okamžitě uspokojit své věřitele. Hodnota ukazatele 3,39 je tak potvrzením 
zcela mimořádné úrovně finanční stability ČTK, která mnohonásobně přesahuje obvyklý standard  
u obchodních společností. 
 
Disponibilní nerozdělený zisk bude mít po zaúčtování výsledku roku 2011 hodnotu 58 mil. Kč.  
 
ČTK nemá bankovní úvěry. 
 
Rozpočet na rok 2012 počítá se ztrátou 7,3 mil. Kč. Hlavním důvodem je další odhadnutý pokles 
výnosů, tentokrát o dramatických 41,4 mil. Kč v hlavních činnostech ve srovnání s rozpočtem na rok 
2011 a o dalších 30 mil. Kč ve srovnání se skutečností minulého roku.  
 
Předběžné výsledky prvního čtvrtletí signalizují proti rozpočtu lepší vývoj o cca 4 mil. Kč. To ale 
vzhledem k turbulentnímu vývoji zejména na mediálním trhu nelze považovat za spolehlivou indikaci 
budoucího vývoje. 
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2 Majetek 
 

2.1 Rozvaha 

2.1.1 Aktiva 
Bilanční suma se meziročně snížila o 25,4 mil. Kč. Téměř celý pokles (24 mil. Kč) se odehrál v oblasti 
dlouhodobého majetku. Dlouhodobý hmotný majetek se snížil o 13,2 mil. Kč důsledkem odpisů při 
minimální investiční aktivitě. Další část poklesu jde na vrub snížení dlouhodobého finančního majetku, 
který se částečně přesunul do krátkodobého finančního majetku, tedy do oběžných aktiv. V oběžných 
aktivech se kromě již zmíněného nárůstu krátkodobého finančního majetku snížil objem krátkodobých 
pohledávek a z nich nejvíce pohledávek z obchodního styku. 

2.1.2 Pasiva 
V pasivech se snížení bilanční sumy projevilo poklesem vlastního kapitálu o 18,8 mil. Kč, zatímco cizí 
zdroje se snížily o 6,1 mil. Kč.  Podíl vlastního kapitálu se meziročně zvýšil o 0,8 procentního bodu  
na 90,4 %.  Snížení vlastního kapitálu bylo výsledkem kombinace čerpání fondů ze zisku (14,3 mil. Kč) 
a dosažené ztráty (4,4 mil. Kč). Ostatní vlivy se na tomto procesu podílely souhrnnou částkou  
0,1 mil. Kč. Výkaz změn vlastního kapitálu je uveden v příloze k účetní závěrce. 

Snížení cizích zdrojů bylo z převážné části způsobeno snížením krátkodobých závazků. Snížily se 
také rezervy, naopak se zvýšily dlouhodobé závazky (zásluhou zvýšení odloženého daňového 
závazku). 

Tabulka 1 – Hlavní položky rozvahy 

k 31.12.; v tis. Kč 2011 2010 ZR 2010 Podíl v % Rozdíl 11-10

Aktiva celkem 493 695 519 062 537 807 100,00% -25 367
Dlouhodobý majetek 367 474 391 528 437 220 74,43% -24 054
z toho dlouhodobý nehm. majetek 2 298 3 876 4 807 0,47% -1 578

dlouhodobý hmotný majetek 332 864 346 111 357 991 67,42% -13 247

z toho pozemky 38 263 38 263 38 263 7,75% 0
budovy, stavby 280 145 287 004 292 490 56,74% -6 859
sam. mov. věci 14 103 18 018 24 653 2,86% -3 915
jiný dlouh. majetek 20 20 20 0,00% 0
nedok. dlouh. maj. 333 2 806 2 565 0,07% -2 473

dlouhodobý finanční majetek 32 312 41 541 74 422 6,54% -9 229

Oběžná aktiva 123 956 123 977 97 199 25,11% -21
z toho zásoby 0 0 67 0,00% 0

krátkodobé pohledávky 35 374 41 148 50 321 7,17% -5 774
finanční majetek 88 582 82 829 46 811 17,94% 5 753

Ostatní aktiva 2 265 3 557 3 388 0,46% -1 292
Pasiva celkem 493 695 519 062 537 807 100,00% -25 367
Vlastní kapitál 446 320 465 087 483 585 90,40% -18 767
Cizí zdroje 44 086 50 199 50 674 8,93% -6 113
z toho rezervy 1 003 3 592 200 0,20% -2 589

dlouhodobé závazky 16 509 13 541 11 580 3,34% 2 968
krátkodobé závazky 26 574 33 066 38 894 5,38% -6 492
bankovní úvěry 0 0 0 0,00% 0

Ostatní pasiva 3 289 3 776 3 548 0,67% -487  
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2.2 Věcné členění 
 

Z věcného hlediska představují rozhodující část majetku ČTK  budovy a pozemky, které tvoří více než 
polovinu aktiv. Z ostatních částí majetku hrají významnější roli peníze, dlouhodobý finanční majetek, 
pohledávky a movitý majetek. Tato tabulka je zařazena z důvodu větší srozumitelnosti a odchyluje se 
od klasického účetního členění. 

 

Tabulka 2- Aktiva ve věcném členění (netto hodnota) 

v mil. Kč 2011 2010 2009 pozn.

Budovy 280,1 287,0 292,5
Opletalova 103,1 105,9 106,5 hlavní budova  

Žirovnická 114,7 116,7 119,4 2 administr. budovy  

Žirovnická - tiskárna 59,4 61,3 63,4 po ČTK Repro

Štěrboholy 2,5 2,7 2,8 bývalý komplex autodílen   

ostatní 0,4 0,4 0,4

Pozemky 38,3 38,3 38,3
Movitý majetek 16,7 24,8 31,9 PC,servery,záloh.zař., satelity, TZB,inventář;SW

Dlouhodobý finanční majetek 32,3 41,5 74,4 majetkové podíly, cenné papíry

ČTK Repro a.s. 0,0 0,0 0,0 zaintegrováno

Neris, s.r.o 0,0 0,0 0,0 zaintegrováno

Economia, a.s. 0,0 0,0 39,1 prodáno

jednotlivé akcie 0,0 0,0 0,0 držené pro potřeby zpravodajství, přeceněno na 0

cenné papíry 32,3 41,5 35,3 dluhopisy a fondy v rámci Asset Managementu

Zásoby 0 0,0 0,1

Pohledávky 35,4 41,1 48,3 netto pohledávky vč. pohl. za státem

Finanční majetek 88,6 82,8 45,6
z toho peníze 73,0 77,8 37,7
z toho krátkodobý f in. 
majetek 15,6 5,0 7,9 dluhopisy do 1 roku

Ostatní 2,3 3,6 3,4 časové rozlišení - hlavně náklady příštích období

Celkem aktiva netto 493,7 519,1 534,5  
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2.3 Finanční majetek 

2.3.1 Podíly v obchodních společnostech 
ČTK drží akcie  jednotlivých podniků pro potřeby zpravodajství. Vzhledem k tomu, že je nedrží  
za účelem prodeje a těžení z rozdílu nákupní a prodejní ceny, jsou při pořízení přeceněny na nulu. 
Inkaso dividend z těchto akcií v roce 2011 dosáhlo 11 tis. Kč. 

 

2.3.2 Cenné papíry v rámci asset managementu 
V červnu 2008 byly umístěny volné finanční prostředky v objemu 45 mil. Kč do dlužných cenných 
papírů. Toto portfolio spravuje ČSOB asset management. V roce 2011 se navzdory komplikované 
situaci na finančních trzích hodnota portfolia zvýšila o 353 tis. Kč (0,73 % p.a.). Hodnota portfolia 
k poslednímu dni roku 2011 činila 48 340 tis. Kč.  

Graf 1 - Vývoj portfolia v roce 2011 po měsících v mil. Kč 
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3 Personalistika a mzdy 

3.1 Zaměstnanost 

3.1.1 Počet zaměstnanců 
Prvním pohledem na počet zaměstnanců je jejich stav k prvnímu dni měsíce. 

Tabulka 3 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce 

měsíce --> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

řízení a správa 17 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18

provoz 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13

obchodní 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12

zpravodajství 212 211 211 209 207 206 205 206 198 200 202 200

databanka multimédií 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16

úsek informačních tech. 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27

ostatní 13 13 13 14 14 13 13 13 13 13 13 14

Celkem 316 317 315 314 313 310 306 307 299 301 303 300 

Mezi lednem a prosincem se evidenční stav k prvnímu dni měsíce snížil o 16 zaměstnanců. Pokles byl 
v rámci celého roku průběžný. V absolutním vyjádření byl největší pokles zaznamenán ve zpravo- 
dajství (12 zaměstnanců), v relativním pak v databance multimédií (16 %). 

Dalším pohledem je vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, který bere v úvahu nástupy 
a výstupy v průběhu měsíce a zkrácené pracovní úvazky: 

Graf 2 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od  ledna 2010 
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Na grafu je vidět, že přepočtený počet zaměstnanců klesá od ledna 2010. Tento pokles byl přerušen 
integrací zaměstnanců bývalé Neris, s.r.o. v září roku 2010. Následoval prudký pokles mezi zářím  
a prosincem 2010. V průběhu celého roku 2011 dochází k poklesu pozvolnějšímu. Rozdíl mezi 
lednem 2010 a prosincem 2011 činí 56 zaměstnanců, proti prosinci 2010 jsme měli v prosinci 2011 
méně o 35 zaměstnanců.  

3.1.2 Struktura zaměstnanců 
 

Tabulka 4 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2009 

rok jednotka 2011 2010 2009

evidenční počet k 31.12. počet 299 329 357

ukazatel f luktuace v % % 15,97 13,80 9,11

průměrný věk roky 42,89 42,60 41,79

průměrná doba zaměstnání roky 12,73 12,15 11,41

% bez maturity % 6,57 6,63 6,30

% středoškoláků % 34,63 35,36 34,38

% vysokoškoláků % 58,81 58,01 59,32

% redaktorů % 67,69 68,00 69,70  

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2011 dosáhl hodnoty 42,89 let a meziročně se zvýšil  
o 0,19 roku. Průměrná doba zaměstnání se zvýšila z 12,15 roku na 12,73. Ukazatel fluktuace se 
zásluhou snížení počtu zaměstnanců zvýšil na 15,97 %.  

Vzdělanostní struktura byla stabilní. Mírně se zvýšil počet vysokoškoláků na úkor ostatních dvou 
kategorií. Podíl redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců dosáhl úrovně 67,69 %. 

 

 

3.2 Mzdy 

3.2.1 Produktivita práce a průměrný výdělek 
 

Průměrný výdělek meziročně poklesl o 3 promile, což při tempu inflace 1,9 % znamenalo pokles 
reálné mzdy o 2,2 %. Přidaná hodnota se snížila o 3,9 %, což při poklesu průměrného přepočteného 
počtu zaměstnanců o 11,4 % vedlo k růstu produktivity z přidané hodnoty o 8,4 %. Objem 
vyplacených mezd poklesl o 11,6 %.  
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Tabulka 5 - Produktivita práce a průměrný výdělek 

Ukazatel jednotka 2011 2010 2009 % 
2011/2010

Objem vyplacených mezd tis. Kč 132 755 150 220 162 697 88,37%

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců jedn. 305 344 368 88,66%

Průměrný výdělek Kč/měsíc 36 264 36 383 36 868 99,67%

Přidaná hodnota tis.Kč 201 876 210 091 236 221 96,09%

Produktivita z přidané hodnoty tis.Kč/rok 661,75 610,61 642,34 108,38%

Roční průměrný výdělek tis.Kč/rok 435,17 436,60 442,41 99,67%  

 

3.2.2 Nominální a reálná mzda 
 
Tabulka 6 – Nominální a reálná mzda 

Kč prům. mzda 
2011

prům.mzda 
2010

prům.mzda 
2009

změna 
nom. 
mzdy

inflace změna reál. 
mzdy

ČR 24 319 23 797 23 344 2,19% 1,90% 0,29%

ČTK 36 264 36 383 36 913 -0,33% 1,90% -2,19%

poměr ČTK/ČR 1,49 1,53 1,58 -0,15  

Průměrná mzda se v roce 2011 snížila nominálně o tři promile a reálně o 2,19 %.  

Tabulka 7 - decilový a kvartilový poměr 

2011 2010 2009 2008
decilový poměr 2,25 2,09 2,25 2,28
kvartilový poměr 1,40 1,40 1,44 1,43
proc. zaměstnanců, kteří dosáhli průměru 36,5 39,7 38 34,9  

Decilový poměr se po krátkodobém poklesu z minulého roku vrátil na úroveň předchozích let, 
kvartilový zůstal stejný jako v roce 2010. Procento zaměstnanců,  kteří dosáhli průměrného výdělku, 
se snížilo na 36,5 %. 

3.3 Sociální program 
Na sociální program jsme v roce 2011 vynaložili 8,7 mil. Kč, což bylo 1,2 mil. Kč méně než v roce 
2010. Proporcionálně se snížily všechny tituly sociálního programu a bylo to způsobeno snížením 
počtu zaměstnanců. 

Největší podíl má stravné, které je převážně hrazeno ze sociálního fondu. Představovalo  
70 % čerpání sociálního programu. 

Fond sociálního pojištění, který zmírňuje následky snížení příjmu z důvodu nemoci, představoval 
zhruba 3 % čerpání sociálního programu.  

Příspěvek na penzijní připojištění je od roku 2010 poskytován ve výši 2 % z výdělku (proti 5 % 
z výdělku do roku 2009). Celý je poskytován z fondu penzijního připojištění. Podíl na sociálním 
programu dosáhl v roce 2009 hodnoty 28 %. 
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Tabulka 8 - Čerpání sociálního programu 

tis. Kč 2011 2010 2009 2008

stravné - náklady 0 228 139 139

stravné - soc. fond 5 983 6 674 6 939 7 169

stravné celkem 5 983 6 902 7 078 7 308
fond soc. pojištění 239 413 512 1 155

penz. připojištění -náklady 0 0 4 118 4 269

penz. připojištění -fond 2489 2 628 2 779 2 848

penz.připojištění celkem 2 489 2 628 6 897 7 117

celkem z nákladů 0 228 4 257 4 408

celkem z fondů 8 711 9 715 10 230 11 172

celkem 8 711 9 943 14 487 15 580  

4 Hospodaření 

4.1 Výkaz zisku a ztráty 
Plné znění výkazu zisku a ztráty je uvedeno v příloze účetní závěrky. Následující tabulka popisuje 
pouze vybrané položky. Největším zjednodušením proti plnému výkazu je sdružení ostatních 
provozních výnosů a ostatních provozních nákladů, které zahrnují tržby z prodeje majetku, jeho 
zůstatkovou cenu, daně a poplatky, změnu stavu rezerv a opravných položek a ostatní provozní 
výnosy a náklady. 
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Tabulka 9 - Vybrané položky výkazu zisku a ztráty - srovnání s rozpo čtem a minulým rokem 

tis. Kč Skut. 2011 Skut. 2010 Rozp. 
2011

rozdíl      
S-R

rozdíl 
S-S

Tržby za prodej zboží 0 17 0 0 -17

Náklady na prodej zboží 0 16 0 0 -16

Obchodní marže 0 1 0 0 -1

Výkony 287 098 319 290 299 508 -12 410 -32 192

Tržby za prodej výr. a služeb 287 098 319 290 299 508 -12 410 -32 192

změnu stavu zásob 0 0 0 0 0

Výkonová spotřeba 85 222 109 183 91 668 -6 445 -23 961

Spotřeba materiálu a energie 13 356 21 046 14 131 -775 -7 690

Služby 71 867 88 138 77 537 -5 670 -16 271

Přidaná hodnota 201 876 210 108 207 840 -5 964 -8 232

Osobní náklady 187 622 214 966 192 194 -4 572 -27 344

Odpisy 15 335 19 629 15 815 -479 -4 293

Ostatní provozní výnosy 1 845 1 699 760 1 085 146

Ostatní provozní náklady 2 314 7 616 1 964 350 -5 302

Provozní HV -1 550 -30 404 -1 373 -177 28 854

Finanční výnosy 8 175 76 519 5 635 2 540 -68 344

Finanční náklady 8 195 9 611 4 212 3 983 -1 417

Finanční HV -20 66 908 1 423 -1 443 -66 928

Mimořádné výnosy 0 0

daň z příjmů (splatná+odložená) 2 871 2 713 0 2 871 158

HV po zdanění -4 441 33 790 50 -4 492 -38 232

HV před zdaněním -1 570 36 504 50 -1 621 -38 074  

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty – 4,4 mil. Kč. Z toho 
provozní hospodářský výsledek byl – 1,6 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek - 20 tis. Kč a daně 
z příjmů – 2,8 mil. Kč. 

Výkony meziročně poklesly o 32,2 mil. Kč a výkonová spotřeba o 24 mil. Kč. To vedlo k poklesu 
přidané hodnoty o 8,2 mil. Kč. Snížení osobních nákladů o 27,3 mil. Kč bylo doprovázeno snížením 
odpisů o 4,3 mil. Kč a  ostatních provozních nákladů o 5,3 mil. Kč, což vedlo ke zlepšení provozního 
hospodářského výsledku o 28,9 mil. Kč. Finanční hospodářský výsledek se pohyboval kolem nuly 
(konkrétně mínus 20 tis. Kč). Meziročně to znamenalo zhoršení o 67 mil. Kč z toho důvodu, že v roce 
2010 se v něm projevil vliv prodeje akcií společnosti Economia. 

Ve srovnání s rozpočtem výkony poklesly o 12,4 mil. Kč. Tento pokles byl částečně kompenzován 
úsporami ve výkonové spotřebě (6,4 mil. Kč) a osobních nákladech (4,6 mil. Kč). Provozní 
hospodářský výsledek tak byl zhruba na úrovni rozpočtu (chybělo mu na něj 177 tis. Kč).  

4.2 Výkaz zisku a ztráty – hlavní činnosti 
Hlavní činnosti hospodařily se ziskem 4,3 mil. Kč. Proti skutečnosti roku 2010, kdy dosáhly ztráty  
16,3 mil Kč, se tak zlepšily o 20,6 mil. Kč.  

Stejně jako v roce 2010 byl hlavním rysem vývoje masivní úbytek tržeb, který celkově dosáhl hodnoty 
27,6 mil. Kč, proti rozpočtu tržbám chybělo 12,6 mil. Kč. 
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Proti trendu úbytku výnosů byl opět postaven trend razantního snižování nákladů. Výkonová spotřeba 
(materiál, energie a nakupované služby) meziročně poklesla o 18,3 mil. Kč.  

Největších úspor dosáhly hlavní činnosti v osobních nákladech, kde meziroční pokles činil 25,7 mil. Kč. 
Spolu s poklesem odpisů a ostatních provozních nákladů to v součtu znamenalo meziroční zlepšení 
provozního hospodářského výsledku hlavních činností o 20,4 mil. Kč.  

Ve srovnání s rozpočtem jsme ušetřili ve výkonové spotřebě 10,2 mil. Kč a v osobních nákladech  
4,5 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek tak překročil rozpočet o 4,5 mil. Kč. 

 

Tabulka 10 - Vybrané položky výkazu zisku a ztráty hlavních činností (hospodářská střediska) - srovnání  
s rozpočtem a minulým rokem 

tis. Kč Skut. 2011 Skut. 2010 Rozp. 2011 rozdíl      
S-R

rozdíl S-S

Tržby za prodej zboží 0 17 0 0 -17

Náklady na prodej zboží 0 16 0 0 -16

Obchodní marže 0 1 0 0 -1

Výkony 261 308 288 873 273 932 -12 624 -27 564

Tržby za prodej výr. a služeb 261 308 288 873 273 932 -12 624 -27 564

změnu stavu zásob 0 0 0 0 0

Výkonová spotřeba 64 765 83 145 74 928 -10 163 -18 380

Spotřeba materiálu a energie 13 114 15 988 13 882 -769 -2 874

Služby 51 651 67 157 61 046 -9 394 -15 506

Přidaná hodnota 196 543 205 728 199 005 -2 461 -9 185

Osobní náklady 179 780 205 482 184 257 -4 477 -25 702

Odpisy 12 937 14 655 13 307 -371 -1 718

Ostatní provozní výnosy 960 954 130 830 7

Ostatní provozní náklady 208 2 331 1 444 -1 236 -2 123

Provozní HV 4 579 -15 786 126 4 453 20 365

Finanční výnosy 80 55 0 80 24

Finanční náklady 381 625 12 369 -244

Finanční HV -301 -570 -12 -290 269

Mimořádné výnosy 0 0

daň z příjmů (běžná+odložená) 0 0 0 0 0

HV po zdanění 4 278 -16 356 114 4 164 20 634

HV před zdaněním 4 278 -16 356 114 4 164 20 634  

 

4.3 Výnosy a náklady podle druhů 

4.3.1 Výnosy 

4.3.1.1 Tržby 
Celkové tržby za zboží, služby a výrobky dosáhly hodnoty 287 mil. Kč a meziročně se tak snížily  
o 32 mil. Kč. Rozpočet s  propadem tržeb počítal, přesto na něj chybělo dalších 12,4 mil. Kč. 
V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 261 mil. Kč, což bylo o 28 mil. Kč méně než v roce 2010 
a o 13 mil. Kč méně než v rozpočtu. 
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Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis, zajišťované obchodním úsekem.  
Ty dosáhly objemu 212 mil. Kč a proti roku 2010 poklesly o 11 %; tj. o 26,5 mil. Kč. Rozpočet počítal 
s poklesem na 219 mil. Kč a nebyl dodržen o 3 % (6,7 mil. Kč). 

Tržby za nájmy nebytových prostor se sice meziročně snížily o 6,6 mil. Kč na 31,4 mil. Kč, rozpočet 
však počítal s poklesem na 37,9 mil. Kč, chybělo na něj 7,1 mil. Kč (19 %). Tlak na snižování cen 
pronájmů pokračoval. 

Tržby za techniku meziročně poklesly o 418 tis. Kč. Kč a na rozpočet jim chybělo 266 tis. Kč.  

Tržby za reklamu se meziročně snížily o 29 %; tj. o 3,9 mil. Kč. V rozpočtu jsme s jejich poklesem 
počítali, byl překročen o 9 %; tj. o 760 tis. Kč. 

Tržby za ostatní služby se meziročně zvýšily o 5,2 mil. Kč na 25,6 mil. Kč. Proti rozpočtu se zlepšily  
o 486 tis. Kč. Tvoří je hlavně tržby fotobanky a Protextu. 

4.3.1.2  Ostatní druhy výnosů 
Ostatní druhy výnosů se v roce 2011 na celkových výnosech podílely pouze minimálně, jejich podíl 
dosáhl pouze 1,4 %; tj. 4,1 mil. Kč.  Tvoří je hlavně finanční výnosy: výnosy z dluhopisů, přijaté úroky 
a kurzové zisky. 

4.3.2 Náklady 

4.3.2.1 Osobní náklady 
Největším druhem nákladů byly náklady osobní. Na celkových nákladech se podílejí z 64 %.  

Osobní náklady byly stejně jako v minulém roce jedním z důležitých prvků snižování nákladů. 
Meziročně se za celou ČTK snížily o 27,3 mil. Kč, proti rozpočtu zde bylo uspořeno 4,6 mil. Kč. 
V hlavních činnostech se osobní náklady snížily o 25,7 mil. Kč a rozpočet byl nedočerpán o 4,5 mil. Kč. 
Zdrojem snížení osobních nákladů byla výrazná redukce počtu zaměstnanců při současné stagnaci 
průměrného výdělku. 
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4.3.2.2 Služby 
Nakupované služby jsou tradičně druhou největší skupinou nákladů a v roce 2011 byly i skupinou 
nákladů, která zaznamenala výrazný pokles. V hlavních činnostech se proti minulému roku snížily  
o 23,1 % (15,5 mil. Kč). Největší poklesy byly zaznamenány v opravách (3,5 mil. Kč), telefonech  
(2,2 mil. Kč), nákupu agentur (1,6 mil. Kč) a cestovném (1,6 mil. Kč. Rozpočet služeb byl nedočerpán 
o 9,4 mil. Kč (15,4 %) hlavně zásluhou oprav, telefonů a cestovného. 

Tabulka 11 - Vybrané druhy služeb – hlavní činnosti 

tis. Kč Skut. 2011 Skut. 2010 R 2011 změna k 
2010

změna k 
rozp.

Opravy a udržování 3 960 7 494 7 399 -47,2% -46,5%

Cestovné 6 244 7 838 7 115 -20,3% -12,2%

Reprezentace 437 462 407 -5,3% 7,4%

telefony 3 895 6 146 5 517 -36,6% -29,4%

datové služby 2 407 2 385 2 134 0,9% 12,8%

nákup agentur 10 932 12 570 11 857 -13,0% -7,8%

inzerce, reklama 259 277 364 -6,2% -28,8%

softw are 2 098 3 067 1 958 -31,6% 7,2%

nájemné  (bez leas) 3 192 4 561 4 112 -30,0% -22,4%

Ostraha 2 561 2 624 2 872 -2,4% -10,8%

úklid 2 109 2 951 2 531 -28,5% -16,7%

fotoslužby 4 118 3 647 3 855 12,9% 6,8%

audit a právní služby 1 559 1 049 1 536 48,6% 1,5%

elektronický archiv 480 0 648 -25,9%

dosud neuvedené 7 402 12 087 8 741 -38,8% -15,3%

Celkem služby 51 651 67 156 61 046 -23,1% -15,4%  

 

4.3.2.3 Odpisy 
Odpisy za celou ČTK představovaly 15,3 mil. Kč, z toho v hlavních činnostech 12,9 mil. Kč. Meziročně 
se snížily o 4,3 mil. Kč a úsporou 493 tis. Kč dodržely i rozpočet. Projevila se nižší investiční aktivita  
a vyšší základna z roku 2010. 

4.3.2.4 Ostatní náklady 
Největší skupinou ostatních nákladů jsou náklady na materiál a energie, které dosáhly úrovně  
13,3 mil. Kč, z toho energie 9,9 mil. Kč a materiál 3,4 mil. Kč. U energie byl zaznamenán meziroční 
pokles o 1 mil. Kč přes to, že jednotkové ceny stále stoupají. Materiál meziročně poklesl o 3 mil. Kč, 
což bylo způsobeno vyšší srovnávací základnou z minulého roku. Proti rozpočtu jsme v něm ušetřili 
0,5 mil. Kč, což představovalo 14 %. 

Mezi další významnější ostatní náklady patří daň z příjmů v úhrnné výši 2,9 mil. Kč (z toho 0,2 mil. Kč 
byla daň splatná a 2,7 mil. Kč daň odložená), tvorba opravných položek a odpisy pohledávek  
(2 mil. Kč) a pojistné (1,3 mil. Kč).  
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4.4 Výnosy a náklady podle středisek a činností 
Tabulka 12 - Podíl jednotlivých činností na nákladech a výnosech 

tis. Kč náklady podíl výnosy podíl
krycí 

příspěvek
Agentura celkem 195 119 64,70% 212 294 71,45% 17 174

z toho slovní zpravodajství 141 037 46,77% 182 203 61,32% 41 166
z toho multimediální zpravodajství 26 828 8,90% 22 005 7,41% -4 823

z toho úsek informačních technologií 18 909 6,27% 8 086 2,72% -10 824
z toho obchodní úsek 8 345 2,77% 0 0,00% -8 345

ze zpravodajství  - zahr. odbočky 11 805 3,91% 420 0,14% -11 384
- oblastní odbočky 33 391 11,07% 39 149 13,18% 5 758

- odbočka v SR 2 491 0,83% 31 0,01% -2 460
databanka multimédií 13 384 4,44% 17 059 5,74% 3 675
bártry 13 767 4,57% 12 873 4,33% -894
Protext 1 476 0,49% 2 938 0,99% 1 462
řízení a správa 14 499 4,81% 83 0,03% -14 416
provoz budov + nájmy 33 592 11,14% 29 976 10,09% -3 617
Společné náklady a výnosy 29 722 9,86% 21 897 7,37% -7 825
celkem 301 559 95,56% 297 118 94,26% -4 441  

Agenturní činnosti (tvořené úseky slovního a multimediálního zpravodajství, úsekem informačních 
technologií a obchodním úsekem) vytvořily krycí příspěvek ve výši 17,1 mil. Kč. Na celkových 
nákladech se podílely ze 65 % a na výnosech z 71 %.   

Náklady na oblastní redakce dosáhly ve slovním zpravodajství 26 211 tis. Kč a v obrazovém  
7 180 tis. Kč, celkem tedy 33 391 tis. Kč. Pořadí podle výše nákladů: Brno (4,5 mil. Kč), Ostrava  
(3,1 mil. Kč), Olomouc (2,7 mil. Kč) a Ústí nad Labem (2,7 mil. Kč). 

Na slovenskou odbočku bylo v roce 2011 vynaloženo 2 044 tis. Kč ve slovním a  447 tis. Kč 
v obrazovém zpravodajství, celkem tedy 2 491 tis. Kč. 

Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2011 částky 11 805 tis. Kč. Největšími položkami 
byly Brusel (3 mil. Kč), Londýn (2,1 mil. Kč), Berlín (2 mil. Kč) a New York (1,9 mil. Kč).  

Databanka multimédií měla přímé náklady 13,4 mil. Kč a přímé výnosy 17 mil. Kč, což představovalo 
4,4 % celkových nákladů a 5,7 % celkových výnosů. Její krycí příspěvek (rozdíl mezi přímými výnosy 
a náklady bez započtení režií) dosáhl 3,7 mil. Kč. 

Středisko Protext se na celkových nákladech a výnosech podílelo z 0,5; respektive 1 %. Jeho krycí 
příspěvek dosáhl 1,5 mil. Kč. 

Podíl nákladů na řízení a správu na celkových nákladech dosáhl v roce 2011 4,8 %, podíl nákladů  
na provoz (včetně pronajímaných) byl 11,1 %. Tržby spojené s pronájmem budov dosáhly 30 mil. Kč  
a na celkových výnosech se tak podílely z 10 %. 

Souhrn předchozích středisek soustřeďuje hlavní činnosti ČTK a tvoří tzv. hospodářská střediska.  
Ta hospodařila v roce 2011 se ziskem 4,3 mil. Kč. Náklady dosáhly 258 mil. Kč a výnosy 262 mil. Kč. 
Náklady meziročně poklesly o 47,8 mil. Kč (o 15,6 %) a výnosy o 27,2 mil. Kč (o 9,4 %). Rozpočet 
nákladů za hlavní činnosti počítal s částkou 274 mil. Kč a úspora tak činila 16 mil. Kč. Výnosům  
na rozpočet, který byl 274 mil. Kč, chybělo 12 mil. Kč.  

Společné náklady a výnosy obsahují ty náklady a výnosy, které buď nelze, nebo by je nebylo účelné 
přiřazovat hospodářským střediskům, ať již výnosovým, nebo režijním.  
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Objem těchto položek představoval v roce 2011 9,8 % nákladů a 7,4 % výnosů. Projevují se zde např. 
náklady spojené s odloženou daní, tvorbou opravných položek a finanční náklady. Střediskově se zde 
účtují bývalé dceřiné společnosti Repro a Neris. 

 

4.5 Mimořádné a jednorázové vlivy 
 
V rámci roku 2011 neproběhly žádné mimořádné či jednorázové vlivy, které by ovlivnily hospodaření. 
 

4.6 Závěrkové operace 
V rámci závěrkových operací  

Ø byl revidován stav odloženého daňového závazku, který byl zvýšen o 2 701 133,- Kč; 
Ø byly revidovány stavy vytvořených rezerv na soudní spory, na tvorbu infobanky a na vyklizení 

tiskárny podle následující tabulky: 

 
Tabulka 13- tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek 
 

Kč úč.sk. poč.zůst. tvorba čerpání koneč. zůst.
rezerva na soudní spory 45 200 000 0 150 000 50 000
rezerva na tvorbu infobanky 45 2 391 600 0 1 438 539 953 061
rezerva na vyklizení tiskárny 45 1 000 000 0 1 000 000 0
odložený daňový závazek 48 12 371 375 2 701 133 15 072 508
celkem 15 962 975 2 701 133 2 588 539 16 075 569

 

Z rezervy na soudní spory bylo vyčerpáno 150 tis. Kč. Zůstatek rezervy tak činí 50 tis. Kč a je 
přiměřený. Z rezervy na tvorbu infobanky bylo vyčerpáno 1 439 tis. Kč. Rezerva bude dočerpána 
v roce 2012. Tiskárna byla vyklizena, takže odpovídající rezerva byla vyčerpána a rozpuštěna. 

 V rámci roční závěrky se měnila výše odloženého daňového závazku, který je svou ekonomickou 
podstatou také rezervou (na budoucí daňovou povinnost). Odložený daňový závazek je tvořen 
z převážné míry rozdílem účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku.  
V roce 2011 byl zvýšen o 2,7 mil. Kč. 

 

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

Tabulka 14 - Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 

tis. Kč účty 2011 2010 2009

Výnosy z odepsaných pohledávek 646 191 228 1 604

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 558,559 -1202 2765 14 640

Odpis pohledávek 546 -813 -2232 -17 720

Saldo celkem -1 824 761 -1 476
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5 Vývoj v roce 2012 
 

5.1 Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 
V průběhu období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly 
zaznamenány žádné významné události, které by pohled na hospodaření roku 2011 ovlivnily. 

 

5.2 Odhadovaný vývoj v roce 2012 
 

Při sestavování rozpočtu na rok 2012 jsme se museli opět vypořádat s  poklesem výnosů. Ten se 
skládá jednak z položek již známých v průběhu roku 2011 v celkové výši cca 27 mil. Kč. K tomu se 
přidaly další položky, které souvisejí s podzimním vývojem světové a zvláště evropské ekonomiky  
a zahrnují úbytky průřezově všemi trhy i produkty. Hlavní činnosti tak musí čelit celkovému snížení 
plánovaných výnosů o 41,4 mil. Kč, výnosy za celou ČTK se snižují o 33,9 mil. Kč. Obojí ve srovnání 
s rozpočtem na rok 2011. Ve srovnání s dosaženou skutečností předpokládáme meziroční snížení 
v hlavních činnostech o 30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že větší část snížení byla známa již v průběhu 
roku 2011, připravili jsme řadu opatření na straně nákladů, kterými jsme chtěli plánovanému úbytku 
výnosů čelit: 

Ø redukce nákladů v zahraničních odbočkách (Brusel, Bratislava, Londýn) 
Ø změny v oblasti režimu nočních služeb  
Ø průřezové snižování nákladů 
Ø minimální plán investic a oprav  
 

Přes tyto nákladové úspory ve výši zhruba 29 mil. Kč se nepodařilo sestavit vyrovnaný rozpočet. 
Rozpočet ČTK na rok 2012 vykazuje ztrátu 7,3 mil. Kč a rozpočet hlavních činností (hospodářských 
středisek) 12,3 mil. Kč. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je způsoben tím, že v rámci tzv. společných 
středisek předpokládáme inkaso 5 mil. Kč od majitelů sousední budovy. Rozpočtovaná ztráta je 
pokryta nerozděleným ziskem z minulých let (62 mil. korun) a nepředstavuje pro ČTK ohrožení její 
finanční stability. Představuje kompromis mezi očekávaným propadem příjmů, možnými a během roku 
připravenými úsporami a zároveň potřebou zachovat akceschopnost firmy v konkurenčním prostředí  
a pro budoucnost. 

Takto sestavený rozpočet odráží nejlepší odhad v okamžiku jeho sestavení. Předpokládá, že se 
současná krize médií nezlepší a že se nezlepší ani kondice globální a především evropské ekonomiky. 
V opačném případě je možné očekávat mírné navýšení výnosů proti rozpočtu. Na druhou stranu takto 
sestavený rozpočet nepočítá s katastrofickými scénáři typu rozpadu eurozóny. Pokud by se 
katastrofické scénáře vyplnily, byla by skutečnost pochopitelně horší. 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ČTK 2011 

 
1 Obecné informace 

1.1 Popis účetní jednotky 
 

název:     Česká tisková kancelář  

sídlo:     Praha 1, Opletalova 5,   PSČ 111 44 

právní forma:    organizace zřízena zákonem č. 517/1992 

IČ:     47 11 50 68 

datum zahájení činnosti:   15. 11. 1992   

rozvahový den (okamžik sestavení účetní závěrky):   31. 12. 2011 

      

Předmět činnosti  2011 

 

-  šíření slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí 
-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

organizační struktura:  úsek generálního ředitele     
    úsek zpravodajství 

    obchodní úsek 

    úsek informačních technologií 

ekonomický úsek 

Akademie 

Protex 

ČTK Online 

 

 

statutární orgán:    generální ředitel:  JUDr. Jiří Majstr 

zástupce:     ekonomický ředitel:  Ing. Radim Novák   
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Dne 10. března 2011 byl Radou ČTK jmenován do funkce generálního ředitele JUDr. Jiří Majstr, MBA. 
Funkce se ujal 10. června 2011. Do 9. června 2011 byl ve funkci generálního ředitele JUDr. Milan 
Stibral. 
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1.2 Finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry  
se splatností do 1 roku držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry. 

 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, dlužné cenné papíry se splatností delší 
než 1 rok držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly. 

 

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost 
má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry  
a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani 
majetkovou účastí. 

 

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady  
s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se 
účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí 
ocenění příslušného cenného papíru. 

 

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 

 

a) Realizovatelné cenné papíry a podíly reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do 
vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

b) Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a 
jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů 
nebo výnosů. Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či 
zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li 
tržní hodnota k dispozici. 

 

 

Tabulka 15 – Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku -  v tis. Kč 

Zůstatek k 
31.12. 2010 Přírůstky Úbytky

Zůstatek k 
31.12. 2011

Dlužné cenné papíry držené 
do splatnosti

33 301 16 528 23 957 25 872

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly

8 240 4 433 6 234 6 439
    

   

V červnu 2008 byly umístěny volné finanční prostředky v objemu 45 mil. Kč do dlužných cenných 
papírů. Toto portfolio spravuje ČSOB asset management. V roce 2011 se přes komplikovanou situaci 
na finančních trzích hodnota portfolia zvýšila o 353 tis. Kč (0,73 % p.a.). Hodnota portfolia 
k poslednímu dni roku 2011 činila 48 340 tis. Kč. Strukturu portfolia popisují následující dvě tabulky: 
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Tabulka 16 - Cenné papíry podle typu – v Kč 

popis účetní hodnota
dlouhodobé cenné papíry držené do spl. 25 872 736
dlouhodobé cenné papíry realizovatelné 6 439 326
krátkodobé cenné papíry držené do splatnosti 15 592 398

Celkem 47 904 460

 

 

 

 

Tabulka 17 - cenné papíry podle skupin – v Kč 

skupina stav k 31.12. 
2011

Cash+depozita 418 687
Dluhopisy s plov. kuponem 16 591 658
Dluhopisy do 1 roku 11 032 519
Dluhopisy 1-2 roky 5 105 636
Dluhopisy nad 2 roky 8 751 805
Fondy ČSOB/KBC 6 439 329
Celkový objem portolia 48 339 634  

 

1.3 Zaměstnanci        
  

2011 2010 2009 2011 2010 2009
zaměstnanci 308 356 366 187 622 214 966 233 465

z toho řídící pracovníci 13,5 14 14 17 412 15 485 20 280

průměrný počet osobní náklady (tis. Kč)

  

           

 

Průměrný počet pracovníků se snížil o 13,5 %, osobní náklady o 12,7 %. Počet řídících pracovníků se 
snížil, po nástupu nového generálního ředitele byla v polovině roku zrušena jedna vedoucí funkce. 

 

 

1.4 Plnění statutárním a řídícím orgánům 
Vedoucí pracovníci se podílejí na systému penzijního připojištění v rámci sociálního programu. 
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2 Informace o použitých účetních metodách   

2.1 Obecné účetní zásady        
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů, vyhláškou  
č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách 
českých (Kč), případně v tisících Kč. Tam, kde jsou jako jednotka použity tisíce Kč, je to uvedeno.
  

2.2 Oceňování 

2.2.1 Způsob ocenění zásob a cenných papírů     
Nakupované zásoby jsou v účetnictví oceněny pořizovací cenou. Cenné papíry jsou při pořízení 
oceněny pořizovací cenou, při prodeji se používá metoda FIFO. Ve skladu je používána metoda 
průměrných cen počítaná jako klouzavý aritmetický průměr po každém nákupu zboží. Způsob ocenění 
cenných papírů je uveden v bodě 1.2. 
 

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

 

2.2.3 Druhy nákladů souvisejících s pořízením     
Do pořizovací ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu, poštovné, balné, montáž, clo, celní poplatky, 
úroky, slevy. 
 

2.2.4 Podstatné změny  oproti předcházejícímu účetnímu období   
Proti minulému účetnímu období nebyly uskutečněny žádné podstatné změny. 

2.2.5 Opravné položky k majetku 
Opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny tak, aby stoprocentně pokryly pohledávky starší  
než 6 měsíců, pokud nebyly uhrazeny k datu tvorby opravných položek.   

2.2.6 Odpisové plány       
Dlouhodobý hmotný majetek je zařazován do kategorií podle CZ-CPA. Nehmotný majetek je 
odepisován v první skupině. Odpisování začíná měsícem zařazení majetku do používání.  
Drobný majetek s pořizovací cenou od 20 do 40 tis. Kč je odepisován lineárně pod dobu 2 let. Drobný 
majetek je účtován prostřednictvím zásob do nákladů. Účetní odpisy jsou stanoveny takto:  
 

odpisová skupina % doba odpisování 
1 progresivně 4 
2 16,7 6 
3 8,4 12 
4 5 20 
5 2 50 
6 2 50 

předměty s pořiz. cenou 
od 20 do 40 tis. Kč 50 2 

dočasná stavba HARD 20 5 
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2.2.7 Přepočty údajů v cizích měnách    
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.  

2.2.8 Stanovení reálné hodnoty a ekvivalence    
U cenných papírů, které nezakládají rozhodující nebo podstatný vliv, byla reálná hodnota stanovena 
podle § 27, odst. 4 b) odhadem s použitím metody ekvivalence. U cenných papírů, držených pro 
potřeby zpravodajství, byla reálná hodnota stanovena podle § 27, odst. 4 b) s využitím zásady 
opatrnosti a vzhledem k jejich zanedbatelnému objemu na nulu. 

2.2.9 Časové rozlišení nákladů a výnosů    
Prostřednictvím účtů časového rozlišení jsou náklady a výnosy (za předpokladu, že je znám titul, výše 
a období) účtovány za období, s nímž časově a věcně souvisejí. Na účtu Náklady příštích obdob jsou 
převážně účtovány inzerce a předplatné, na účtu Výdaje příštích období jsou to výdaje za reklamu a 
databáze. Na účtu Výnosy příštích období je účtováno o předplatném zpravodajství, na účtu Příjmy 
příštích období jsou účtovány částky, které souvisejí s výnosy běžného období, ale nebyly v běžném 
období vyúčtovány a přijaty. Na dohadných účtech jsou účtovány případy, kdy není známa přesná 
částka, např. bonusy a přefakturace nákladů.  
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3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty    
 

3.1 Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky 
V průběhu období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly 
zaznamenány žádné významné události, které by ovlivnily pohled na hospodaření roku 2011. 

3.2 Důležité informace   

3.2.1 hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek     
a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní skupiny 

Popis účet majetku účet oprávek majetek (tis. 
Kč)

oprávky (tis. 
Kč) zůst. cena

Budovy a stavby 021 081 406 970 126 825 280 145
energetické a hnací stroje a za řízení 022100 082100 33 531 25 821 7 710
samost.movité věci Žirovnická 022107 082107 1 299 1 299 0
pracovní stroje a zařízení 022200 082200 395 392 3
přístroje 022300 082300 56 794 52 782 4 012
dopravní prostředky 022400 082400 3 844 2 587 1 257
inventář 022500 082500 4 688 4 614 74
drobný hmotný majetek 022600+700 082600+700 27 329 26 281 1 048
drob.dl.hmot.maj.-Žirovnická 022807 082807 84 84 0
pozemky 031100 21 522 0 21 522
pozemky-Žirovnická 031107 16 741 0 16 741
umělecká díla 032 20 0 20
nedokončený DHM 042 333 0 333
poskytnuté zálohy na DNM 051 0 0 0
poskytnuté zálohy na DHM 052 0 0 0
 

b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku 

Popis účet majetku účet oprávek majetek (tis. 
Kč)

oprávky (tis. 
Kč) zůst. cena

software 013100 073100 26 240 23 942 2 298
software-REPRO 013107 073107 380 380 0
nedokončený nehmotný majetek 041100 0 0 0

 
 

c) finanční leasing 
 

Objem leasingu není významný. 
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d) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (v tis. Kč). 
 

účet popis poč.stav přírůstek úbytek konc.stav
022100 energ. a hnací stroje a zařízení 33 554 0 24 33 530
022107 samost.movité věci-Žirovnická 39 005 0 37 706 1 299
022200 pracovní stroje a zařízení 395 0 0 395
022300 přístroje 61 817 1 124 6 147 56 794
022400 dopravní prostředky 4 394 0 550 3 844
022500 inventář 4 687 0 0 4 687
021100 budovy 309 835 1 275 0 311 110
021200 tech.zhod. pronaj.majetku 334 0 0 334
021107 budovy Žirovnická 91 312 109 0 91 421
021117 Žirovnická - sklad Hard 4 106 0 0 4 106
031100 pozemky 21 522 0 0 21 522
031107 pozemky-Žirovnická 16 741 0 0 16 741
013100 software 25 896 539 195 26 240
013107 software-Žirovnická 380 0 380
022600 drobný hmotný majetek 32 286 1 061 6 018 27 329
022807 drobný hmotný majetek-Žirovnická 200 0 116 84
041100 nedokončený DNM 475 63 538 0

051 poskytnuté zálohy na DNM 262 0 262 0
042 nedokončený DHM 2 807 807 3 281 333
052 poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0
032 umělecká díla 20 0 0 20

 

Nejvýznamnější položkou je vyřazení tiskového stroje Compacta z majetku bývalé ČTK Repro  
(účet 022107). 

           

e) majetek neuvedený v rozvaze 
 

ČTK neeviduje významný majetek, neuvedený v rozvaze. V operativní evidenci jsou vedeny  
samostatné předměty s pořizovací cenou menší než 20 tis. Kč  v souhrnné výši 20,8 mil. Kč 

 

f) rozpis majetku, který je zatížen zástavním právem 
ČTK nemá majetek, zatížený zástavním právem. 
 

g) majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví 
ČTK nemá majetek, o němž by bylo známo, že jeho tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění 
v účetnictví. 

3.2.2 Pohledávky      
      

a) souhrnná výše pohledávek po splatnosti k 31.12.2011 
 
Souhrnná výše pohledávek po splatnosti k 31.12.2011 24 293 383,32 Kč  

 z toho po splatnosti více než 180 dní  14 801 951,02 Kč 
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b) pohledávky v cizích měnách po splatnosti k 31.12.2011 
 
měna v měně v Kč
EUR 15 634,99 403 382,76
USD 27 074,00 539 854,47  
 

c) pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem 
 

ČTK nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. 

          

3.2.3 Vlastní kapitál          
 

a) změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období 
Vlastní kapitál se v průběhu roku 2011 snížil o  18,8 mil. Kč. Tento pokles je výsledkem kombinace 
čerpání fondů ze zisku (14,3 mil. Kč) a dosažené ztráty (4,4 mil. Kč). Ostatní vlivy se na tomto procesu 
podílely souhrnnou částkou 0,1 mil. Kč. Výkaz změn vlastního kapitálu je uveden v následující tabulce: 

 

 

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení konečný 
zůstatek

Základní kapitál zapsaný v obch.rejst říku 465 402 0 0 465 402
Ostatní fondy ze zisku 18 986 21 600 15 817 24 769

z toho sociální fond 609 9 600 5 999 4 210
z toho fond soc.pojištění 1 491 239 1 252

z toho fond vzdělávání 5 837 0 1 830 4 007
z toho fond rozvoje 259 12 000 2 198 10 061

z toho fond penzijního připojištění 6 341 0 2 490 3 851
z toho fond propagace 193 47 146

z toho fond digitalizace 4 256 0 3 014 1 242
Ost. kapitálové fondy 19 930 0 0 19 930
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV -121 844 434 444 -121 854

z toho Economia 0 0
z toho Neris -19 441 -19 441

z toho ČTK Repro -102 042 -102 042
z toho ostatní -361 434 444 -371

Zisk minulých účetních období 48 823 13 691 0 62 514
Ztráta  minulých účetních období 0 0
Zisk za účetní období 33 790 -4 441 33 790 -4 441
Vlastní kapitál celkem 465 087 31 284 50 051 446 320

v tis. Kč

2011
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b) návrh na vypořádání ztráty roku 2011 
 

Dosažená ztráta bude vypořádána na vrub nerozděleného zisku minulých let. Jeho současná úroveň 
je 62 514 tis. Kč, po vypořádání ztráty bude zůstatek nerozděleného zisku min. let činit 58 073 tis. Kč.
       

 
c) základní kapitál 
Základní kapitál se v průběhu roku 2011 neměnil. 

 

3.2.4 Závazky                
a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 
 

Souhrnná výše závazků po splatnosti je  818 993,52 Kč, z toho po splatnosti více než 180 dní 
90 464,50 Kč. 

 

b) závazky v cizích měnách po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 
 
 
 
měna v měně v Kč
EUR 1 044,00 26 935,25
PLN 85,92 497,39  
 
 
     

c) závazky kryté podle zástavního práva 
 

ČTK nemá závazky kryté podle zástavního práva. 

 

 

d) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 

ČTK nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. 
 
 
 

   

e) Výše splatných závazků sociálního a zdravotního pojistného  
 

sociální 3 489 093 Kč
zdravotní 1 505 396 Kč
Celkem 4 994 489 Kč     
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f) Výše splatných daňových závazků  

daň z příjmu fyzických osob 1 515 361 Kč
daň z příjmu právnických osob -508 130 Kč
srážková daň 5 542 Kč
silniční daň -6 138 Kč
DPH 2 929 992 Kč
Celkem 3 936 627 Kč

 

 

 

Veškeré závazky, uvedené pod body e) a f)  byly uhrazeny v lednu 2012.   

       

3.2.5 Tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek     
Kč úč.sk. poč.zůst. tvorba čerpání koneč. zůst.

rezerva na soudní spory 45 200 000 0 150 000 50 000
rezerva na tvorbu infobanky 45 2 391 600 0 1 438 539 953 061
rezerva na vyklizení tiskárny 45 1 000 000 0 1 000 000 0
odložený daňový závazek 48 12 371 375 2 701 133 15 072 508
celkem 15 962 975 2 701 133 2 588 539 16 075 569

  

             

Z rezervy na soudní spory bylo vyčerpáno 150 tis. Kč. Zůstatek rezervy tak činí 50 tis. Kč a je 
přiměřený. Z rezervy na tvorbu infobanky bylo vyčerpáno 1 439 tis. Kč. Rezerva bude dočerpána 
v roce 2012. Tiskárna byla vyklizena, takže odpovídající rezerva byla vyčerpána a rozpuštěna. 

  

 

V rámci roční závěrky se měnila výše odloženého daňového závazku, který je svoji ekonomickou 
podstatou také rezervou (na budoucí daňovou povinnost). Odložený daňový závazek je tvořen 
z převážné míry rozdílem účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku. V roce 2011 
byl zvýšen o 2,7 mil. Kč. 
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3.2.6 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností   
 

úsek tis. Kč
úsek slovního zpravodajství 182 203
úsek multimediálního zpravodajství 22 005
multimediální databanka 17 059
úsek informačních technologií 8 086
obchodní úsek 12 873
nájmy 29 976
Protext 2 938
reklama 8 681
prodej cenných papírů a podílů 5 328
prodej dlouhodobého majetku a mat. 547
přijaté úroky 380
výnosy z dlouhodobého majetku 2 042
ostatní 5 000
Celkem 297 118

 

 

 

3.2.7 Celkové výdaje na výzkum a vývoj 
 

 

ČTK nevykazuje zvlášť výdaje na výzkum a vývoj. 
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4 Přehled o peněžních tocích (cash flow)    
Stav peněžních prostředků se meziročně zvýšil o 5,7 mil. Kč. Zasloužil se o to převážně čistý peněžní 
tok z provozní činnosti (24,9 mil. Kč), zatímco čisté peněžní toky z investiční a finanční činnosti byly 
záporné (6 mil. Kč respektive 12,4 mil. Kč). 

 

ke dni 31.12.2011

P.

Z.
A. 1.
A. 1. 1.
A. 1. 2.
A. 1. 3.
A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.
A. *
A. 2.
A. 2. 1.
A. 2. 2.
A. 2. 3.
A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů
A. **
A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.
A. ***

B. 1.
B. 2.
B. 3.
B. ***

C. 1.
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.
C. 2. 4.
C. 2. 5.
C. 2. 6.
C. ***
F.
R.

0
0

Pozn.:Právní forma účetní jednotky: Předmět podikání:

-12 386
5 753

88 582

Podpisový záznam statutárního orgánu ú četní jednotky nebo podpisový 
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Sestaveno dne 

0
0

-12 386
0

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Peněžní toky z finančních činností

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk ů
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.
Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodá řským výsledkem včetně daně z příjmů

0

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv 

0
10 618
24 886

-11

Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
Peněžní toky z investiční činnosti

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

82 829

-1 570

Sídlo nebo bydlišt ě účetní jednotky a místo 
podnikání. liší-li se od bydlišt ě
Opletalova 5-7
Praha 1
111 44

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

15 982
15 335

Výnosy z dividend a podílů na zisku

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

6 348

1 387
-81

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

-6 491

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

-369
-289

14 412
10 474

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú čtované výnosové úroky
Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami

( výkaz cash-flow ) Česká tisková kancelář

(v tis. Kč)

5 873
0

-6 063

0
-12 386

380
-1 054

0
24 202

-11 936
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16. dubna 2012 

Přílohu sestavil:        Ing. Radim Novák 



Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře 

   

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ČTK 2011 
 
 

1 Obecné informace 
 

1.1 Popis účetní jednotky 
 
název:     Česká tisková kancelář  
sídlo:     Praha 1, Opletalova 5,   PSČ 111 44 
právní forma:    organizace zřízena zákonem č. 517/1992 
IČ:     47 11 50 68 
datum zahájení činnosti:   15. 11. 1992   
 
rozvahový den (okamžik sestavení účetní závěrky):   31. 12. 2011 
           
Předmět činnosti  2011 
        
-  šíření slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí 
-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
 
organizační struktura:  úsek generálního ředitele     
    úsek zpravodajství 
    obchodní úsek 
    úsek informačních technologií 

ekonomický úsek 
Akademie 
Protex 
ČTK Online 

 
 
 
statutární orgán:    generální ředitel:  JUDr. Jiří Majstr 
zástupce:     ekonomický ředitel:  Ing. Radim Novák   
 
 
 
Dne 10. března 2011 byl Radou ČTK jmenován do funkce generálního ředitele JUDr. Jiří Majstr, MBA. 
Funkce se ujal 10. června 2011. Do 9. června 2011 byl ve funkci generálního ředitele JUDr. Milan 
Stibral. 
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1.2 Finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné papíry  
se splatností do 1 roku držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry. 
 
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, dlužné cenné papíry se splatností delší 
než 1 rok držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly. 
 
Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost 
má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry  
a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti ani 
majetkovou účastí. 
 
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady  
s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se 
účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí 
ocenění příslušného cenného papíru. 
 
K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem: 
 

a) Realizovatelné cenné papíry a podíly reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do 
vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

b) Cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a 
jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů 
nebo výnosů. Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či 
zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li 
tržní hodnota k dispozici. 

 

 

 

 

Tabulka 1 – Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku -  v tis. Kč 

Zůstatek k 
31.12. 2010 Přírůstky Úbytky

Zůstatek k 
31.12. 2011

Dlužné cenné papíry držené 
do splatnosti

33 301 16 528 23 957 25 872

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly

8 240 4 433 6 234 6 439
    

   
 
 
 
V červnu 2008 byly umístěny volné finanční prostředky v objemu 45 mil. Kč do dlužných cenných 
papírů. Toto portfolio spravuje ČSOB asset management. V roce 2011 se přes komplikovanou situaci 
na finančních trzích hodnota portfolia zvýšila o 353 tis. Kč (0,73 % p.a.). Hodnota portfolia 
k poslednímu dni roku 2011 činila 48 340 tis. Kč. Strukturu portfolia popisují následující dvě tabulky: 
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Tabulka 2 - Cenné papíry podle typu – v Kč 
popis účetní hodnota

dlouhodobé cenné papíry držené do spl. 25 872 736
dlouhodobé cenné papíry realizovatelné 6 439 326
krátkodobé cenné papíry držené do splatnosti 15 592 398

Celkem 47 904 460

 
 

 

 

Tabulka 3 - cenné papíry podle skupin – v Kč 

skupina stav k 31.12. 
2011

Cash+depozita 418 687
Dluhopisy s plov. kuponem 16 591 658
Dluhopisy do 1 roku 11 032 519
Dluhopisy 1-2 roky 5 105 636
Dluhopisy nad 2 roky 8 751 805
Fondy ČSOB/KBC 6 439 329
Celkový objem portolia 48 339 634  
 
 
 
 

1.3 Zaměstnanci        
  

2011 2010 2009 2011 2010 2009
zaměstnanci 308 356 366 187 622 214 966 233 465

z toho řídící pracovníci 13,5 14 14 17 412 15 485 20 280

průměrný počet osobní náklady (tis. Kč)

  
           
 
Průměrný počet pracovníků se snížil o 13,5 %, osobní náklady o 12,7 %. Počet řídících pracovníků se 
snížil, po nástupu nového generálního ředitele byla v polovině roku zrušena jedna vedoucí funkce. 
 
 

1.4 Plnění statutárním a řídícím orgánům 
Vedoucí pracovníci se podílejí na systému penzijního připojištění v rámci sociálního programu. 
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2 Informace o použitých účetních metodách   

2.1 Obecné účetní zásady        
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů, vyhláškou  
č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách 
českých (Kč), případně v tisících Kč. Tam, kde jsou jako jednotka použity tisíce Kč, je to uvedeno.
  

2.2 Oceňování 

2.2.1 Způsob ocenění zásob a cenných papírů     
Nakupované zásoby jsou v účetnictví oceněny pořizovací cenou. Cenné papíry jsou při pořízení 
oceněny pořizovací cenou, při prodeji se používá metoda FIFO. Ve skladu je používána metoda 
průměrných cen počítaná jako klouzavý aritmetický průměr po každém nákupu zboží. Způsob ocenění 
cenných papírů je uveden v bodě 1.2. 
 

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

2.2.3 Druhy nákladů souvisejících s pořízením     
Do pořizovací ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu, poštovné, balné, montáž, clo, celní poplatky, 
úroky, slevy. 
 

2.2.4 Podstatné změny  oproti předcházejícímu účetnímu období   
Proti minulému účetnímu období nebyly uskutečněny žádné podstatné změny. 

2.2.5 Opravné položky k majetku 
Opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny tak, aby stoprocentně pokryly pohledávky starší  
než 6 měsíců, pokud nebyly uhrazeny k datu tvorby opravných položek.   

2.2.6 Odpisové plány       
Dlouhodobý hmotný majetek je zařazován do kategorií podle CZ-CPA. Nehmotný majetek je 
odepisován v první skupině. Odpisování začíná měsícem zařazení majetku do používání.  
Drobný majetek s pořizovací cenou od 20 do 40 tis. Kč je odepisován lineárně pod dobu 2 let. Drobný 
majetek je účtován prostřednictvím zásob do nákladů. Účetní odpisy jsou stanoveny takto:  
 

odpisová skupina % doba odpisování 
1 progresivně 4 
2 16,7 6 
3 8,4 12 
4 5 20 
5 2 50 
6 2 50 

předměty s pořiz. cenou 
od 20 do 40 tis. Kč 50 2 

dočasná stavba HARD 20 5 
 

2.2.7 Přepočty údajů v cizích měnách    
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.  
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2.2.8 Stanovení reálné hodnoty a ekvivalence    
U cenných papírů, které nezakládají rozhodující nebo podstatný vliv, byla reálná hodnota stanovena 
podle § 27, odst. 4 b) odhadem s použitím metody ekvivalence. U cenných papírů, držených pro 
potřeby zpravodajství, byla reálná hodnota stanovena podle § 27, odst. 4 b) s využitím zásady 
opatrnosti a vzhledem k jejich zanedbatelnému objemu na nulu. 

2.2.9 Časové rozlišení nákladů a výnosů    
Prostřednictvím účtů časového rozlišení jsou náklady a výnosy (za předpokladu, že je znám titul, výše 
a období) účtovány za období, s nímž časově a věcně souvisejí. Na účtu Náklady příštích obdob jsou 
převážně účtovány inzerce a předplatné, na účtu Výdaje příštích období jsou to výdaje za reklamu a 
databáze. Na účtu Výnosy příštích období je účtováno o předplatném zpravodajství, na účtu Příjmy 
příštích období jsou účtovány částky, které souvisejí s výnosy běžného období, ale nebyly v běžném 
období vyúčtovány a přijaty. Na dohadných účtech jsou účtovány případy, kdy není známa přesná 
částka, např. bonusy a přefakturace nákladů.  
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3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty    
 

3.1 Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky 
V průběhu období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly 
zaznamenány žádné významné události, které by ovlivnily pohled na hospodaření roku 2011. 

3.2 Důležité informace   

3.2.1 hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek     
a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní skupiny 

Popis účet majetku účet oprávek majetek (tis. 
Kč)

oprávky (tis. 
Kč) zůst. cena

Budovy a stavby 021 081 406 970 126 825 280 145
energetické a hnací stroje a za řízení 022100 082100 33 531 25 821 7 710
samost.movité věci Žirovnická 022107 082107 1 299 1 299 0
pracovní stroje a zařízení 022200 082200 395 392 3
přístroje 022300 082300 56 794 52 782 4 012
dopravní prostředky 022400 082400 3 844 2 587 1 257
inventář 022500 082500 4 688 4 614 74
drobný hmotný majetek 022600+700 082600+700 27 329 26 281 1 048
drob.dl.hmot.maj.-Žirovnická 022807 082807 84 84 0
pozemky 031100 21 522 0 21 522
pozemky-Žirovnická 031107 16 741 0 16 741
umělecká díla 032 20 0 20
nedokončený DHM 042 333 0 333
poskytnuté zálohy na DNM 051 0 0 0
poskytnuté zálohy na DHM 052 0 0 0
 

b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku 

Popis účet majetku účet oprávek majetek (tis. 
Kč)

oprávky (tis. 
Kč) zůst. cena

software 013100 073100 26 240 23 942 2 298
software-REPRO 013107 073107 380 380 0
nedokončený nehmotný majetek 041100 0 0 0

 
 

c) finanční leasing 
 

Objem leasingu není významný. 
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d) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (v tis. Kč). 
 

účet popis poč.stav přírůstek úbytek konc.stav
022100 energ. a hnací stroje a zařízení 33 554 0 24 33 530
022107 samost.movité věci-Žirovnická 39 005 0 37 706 1 299
022200 pracovní stroje a zařízení 395 0 0 395
022300 přístroje 61 817 1 124 6 147 56 794
022400 dopravní prostředky 4 394 0 550 3 844
022500 inventář 4 687 0 0 4 687
021100 budovy 309 835 1 275 0 311 110
021200 tech.zhod. pronaj.majetku 334 0 0 334
021107 budovy Žirovnická 91 312 109 0 91 421
021117 Žirovnická - sklad Hard 4 106 0 0 4 106
031100 pozemky 21 522 0 0 21 522
031107 pozemky-Žirovnická 16 741 0 0 16 741
013100 software 25 896 539 195 26 240
013107 software-Žirovnická 380 0 380
022600 drobný hmotný majetek 32 286 1 061 6 018 27 329
022807 drobný hmotný majetek-Žirovnická 200 0 116 84
041100 nedokončený DNM 475 63 538 0

051 poskytnuté zálohy na DNM 262 0 262 0
042 nedokončený DHM 2 807 807 3 281 333
052 poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0
032 umělecká díla 20 0 0 20

 
Nejvýznamnější položkou je vyřazení tiskového stroje Compacta z majetku bývalé ČTK Repro  
(účet 022107). 
           
e) majetek neuvedený v rozvaze 
 
ČTK neeviduje významný majetek, neuvedený v rozvaze. V operativní evidenci jsou vedeny  
samostatné předměty s pořizovací cenou menší než 20 tis. Kč  v souhrnné výši 20,8 mil. Kč 
 
f) rozpis majetku, který je zatížen zástavním právem 
ČTK nemá majetek, zatížený zástavním právem. 
 
g) majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví 
ČTK nemá majetek, o němž by bylo známo, že jeho tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění 
v účetnictví. 

3.2.2 Pohledávky      
      
a) souhrnná výše pohledávek po splatnosti k 31.12.2011 
 
Souhrnná výše pohledávek po splatnosti k 31.12.2011 24 293 383,32 Kč  
 z toho po splatnosti více než 180 dní  14 801 951,02 Kč 
 
  
     
b) pohledávky v cizích měnách po splatnosti k 31.12.2011 
 
měna v měně v Kč
EUR 15 634,99 403 382,76
USD 27 074,00 539 854,47  
 
c) pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem 
 
ČTK nemá pohledávky kryté podle zástavního práva. 
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3.2.3 Vlastní kapitál          
 
a) změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období 
Vlastní kapitál se v průběhu roku 2011 snížil o  18,8 mil. Kč. Tento pokles je výsledkem kombinace 
čerpání fondů ze zisku (14,3 mil. Kč) a dosažené ztráty (4,4 mil. Kč). Ostatní vlivy se na tomto procesu 
podílely souhrnnou částkou 0,1 mil. Kč. Výkaz změn vlastního kapitálu je uveden v následující tabulce: 
 
 

počáteční 
zůstatek

zvýšení snížení konečný 
zůstatek

Základní kapitál zapsaný v obch.rejst říku 465 402 0 0 465 402
Ostatní fondy ze zisku 18 986 21 600 15 817 24 769

z toho sociální fond 609 9 600 5 999 4 210
z toho fond soc.pojištění 1 491 239 1 252

z toho fond vzdělávání 5 837 0 1 830 4 007
z toho fond rozvoje 259 12 000 2 198 10 061

z toho fond penzijního připojištění 6 341 0 2 490 3 851
z toho fond propagace 193 47 146

z toho fond digitalizace 4 256 0 3 014 1 242
Ost. kapitálové fondy 19 930 0 0 19 930
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV -121 844 434 444 -121 854

z toho Economia 0 0
z toho Neris -19 441 -19 441

z toho ČTK Repro -102 042 -102 042
z toho ostatní -361 434 444 -371

Zisk minulých účetních období 48 823 13 691 0 62 514
Ztráta  minulých účetních období 0 0
Zisk za účetní období 33 790 -4 441 33 790 -4 441
Vlastní kapitál celkem 465 087 31 284 50 051 446 320

v tis. Kč

2011

 
 
 
 
b) návrh na vypořádání ztráty roku 2011 

 
Dosažená ztráta bude vypořádána na vrub nerozděleného zisku minulých let. Jeho současná úroveň 
je 62 514 tis. Kč, po vypořádání ztráty bude zůstatek nerozděleného zisku min. let činit 58 073 tis. Kč. 

 
      

      
  
 
c) základní kapitál 
Základní kapitál se v průběhu roku 2011 neměnil. 
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3.2.4 Závazky                
a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 
 
Souhrnná výše závazků po splatnosti je  818 993,52 Kč, z toho po splatnosti více než 180 dní 
90 464,50 Kč. 
 
   
 
 
b) závazky v cizích měnách po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 
 
 
 
měna v měně v Kč
EUR 1 044,00 26 935,25
PLN 85,92 497,39  
 
 
     
c) závazky kryté podle zástavního práva 
 
ČTK nemá závazky kryté podle zástavního práva. 
 
 
d) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 
ČTK nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. 
 
 
 
   
e) Výše splatných závazků sociálního a zdravotního pojistného  
 

sociální 3 489 093 Kč
zdravotní 1 505 396 Kč
Celkem 4 994 489 Kč     

        
 
f) Výše splatných daňových závazků  

daň z příjmu fyzických osob 1 515 361 Kč
daň z příjmu právnických osob -508 130 Kč
srážková daň 5 542 Kč
silniční daň -6 138 Kč
DPH 2 929 992 Kč
Celkem 3 936 627 Kč

 
 
 
Veškeré závazky, uvedené pod body e) a f)  byly uhrazeny v lednu 2012.   
       

3.2.5 Tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek     
Kč úč.sk. poč.zůst. tvorba čerpání koneč. zůst.

rezerva na soudní spory 45 200 000 0 150 000 50 000
rezerva na tvorbu infobanky 45 2 391 600 0 1 438 539 953 061
rezerva na vyklizení tiskárny 45 1 000 000 0 1 000 000 0
odložený daňový závazek 48 12 371 375 2 701 133 15 072 508
celkem 15 962 975 2 701 133 2 588 539 16 075 569
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Z rezervy na soudní spory bylo vyčerpáno 150 tis. Kč. Zůstatek rezervy tak činí 50 tis. Kč a je 
přiměřený. Z rezervy na tvorbu infobanky bylo vyčerpáno 1 439 tis. Kč. Rezerva bude dočerpána 
v roce 2012. Tiskárna byla vyklizena, takže odpovídající rezerva byla vyčerpána a rozpuštěna. 
  
 
V rámci roční závěrky se měnila výše odloženého daňového závazku, který je svoji ekonomickou 
podstatou také rezervou (na budoucí daňovou povinnost). Odložený daňový závazek je tvořen 
z převážné míry rozdílem účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku. V roce 2011 
byl zvýšen o 2,7 mil. Kč. 
 
 

3.2.6 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností   
 

úsek tis. Kč
úsek slovního zpravodajství 182 203
úsek multimediálního zpravodajství 22 005
multimediální databanka 17 059
úsek informačních technologií 8 086
obchodní úsek 12 873
nájmy 29 976
Protext 2 938
reklama 8 681
prodej cenných papírů a podílů 5 328
prodej dlouhodobého majetku a mat. 547
přijaté úroky 380
výnosy z dlouhodobého majetku 2 042
ostatní 5 000
Celkem 297 118

 
 
 
 

3.2.7 Celkové výdaje na výzkum a vývoj 
 
 
ČTK nevykazuje zvlášť výdaje na výzkum a vývoj. 
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4 Přehled o peněžních tocích (cash flow)    
Stav peněžních prostředků se meziročně zvýšil o 5,7 mil. Kč. Zasloužil se o to převážně čistý peněžní 
tok z provozní činnosti (24,9 mil. Kč), zatímco čisté peněžní toky z investiční a finanční činnosti byly 
záporné (6 mil. Kč respektive 12,4 mil. Kč). 
 

ke dni 31.12.2011

P.

Z.
A. 1.
A. 1. 1.
A. 1. 2.
A. 1. 3.
A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.
A. *
A. 2.
A. 2. 1.
A. 2. 2.
A. 2. 3.
A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů
A. **
A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.
A. ***

B. 1.
B. 2.
B. 3.
B. ***

C. 1.
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.
C. 2. 4.
C. 2. 5.
C. 2. 6.
C. ***
F.
R.

0
0

Pozn.:Právní forma účetní jednotky: Předmět podikání:

-12 386
5 753

88 582

Podpisový záznam statutárního orgánu ú četní jednotky nebo podpisový 
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Sestaveno dne 

0
0

-12 386
0

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Peněžní toky z finančních činností

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk ů
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.
Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodá řským výsledkem včetně daně z příjmů

0

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv 

0
10 618
24 886

-11

Změna stavu zásob

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
Peněžní toky z investiční činnosti

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

82 829

-1 570

Sídlo nebo bydlišt ě účetní jednotky a místo 
podnikání. liší-li se od bydlišt ě
Opletalova 5-7
Praha 1
111 44

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

15 982
15 335

Výnosy z dividend a podílů na zisku

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

6 348

1 387
-81

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

-6 491

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

-369
-289

14 412
10 474

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú čtované výnosové úroky
Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami

( výkaz cash-flow ) Česká tisková kancelář

(v tis. Kč)

5 873
0

-6 063

0
-12 386

380
-1 054

0
24 202

-11 936

 
 
          
 
16. dubna 2012 
Přílohu sestavil:        Ing. Radim Novák 
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III. Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře 

 
 
Řádná zasedání a další aktivity 
 
 
K 1. lednu  2011 zasedala Rada ČTK i nadále v neúplném počtu 6 členů 
(předsedkyně PhDr. Pavla Valčáková, CSc., místopředsedkyně PhDr. Miroslava 
Moučková, místopředseda Mgr. Jiří Borik, členové PhDr. Vladimír Cisár, PhDr. et 
Mgr. Eleanore Rasmussenová a PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.), neboť na místo Jana 
Bohdala, DiS., který rezignoval na místo člena Rady ČTK 19. 8. 2010, nebyl nikdo 
dovolen.  
 
K 21. 3. 2011  skončil řádný mandát PhDr. Miroslavě Moučkové a k 8. 11. 2011 
PhDr. Pavle Valčákové, CSc. Ani na jejich místa nebyl v roce 2011 nikdo dovolen, 
takže Rada ČTK zasedala po zbytek roku 2011 v neúplném počtu čtyř členů, kdy 
Rada nemůže vykonávat některé své pravomoci dané jí zákonem. 
 
Po odchodu místopředsedkyně PhDr. Miroslavy Moučkové Rada ČTK zvolila na 
svém 37. zasedání dne 7. 4. 2011 do funkce místop ředsedů PhDr. Vladimíra Cisára 
a Mgr. Jiřího Borika, předsedkyní Rady byla znovuzvolená PhDr. Pavla Valčáková, 
CSc. 
 
Další volba vedení Rady ČTK se uskutečnila na 43. zasedání Rady ČTK dne 20. 10. 
2011 před ukončením mandátu předsedkyně PhDr. Pavly Valčákové, CSc. Novým 
předsedou byl zvolen PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D., jako místopředsedové byli opět 
zvoleni PhDr. Vladimír Cisár a Mgr. Jiří Borik, všichni s platností od 8. 11. 2011. 
 
V roce 2011 se uskutečnilo 16 zasedání Rady ČTK a Rada přijala celkem 10 
usnesení. Zápisy z jednání Rady a usnesení byly zve řejněny na webové stránce 
Rady ČTK v rámci oficiálního webu ČTK (www.ctk.cz). Zasedání Rady se pravidelně 
účastnil GŘ ČTK Milan Stibral (celkem sedmkrát), po volbě, jmenování a nástupu do 
funkce se zasedání pětkrát účastnil  nový GŘ ČTK JUDr. Jiří Majstr, MBA, který se 
před svým zvolením čtyřikrát zúčastnil jednání Rady jako náměstek pro 
zpravodajství, ekonomický ředitel ČTK Ing. Radim Novák, MBA pětkrát, JUDr. David 
Uhlíř třikrát a PhDr. Jan Stejskal jedenkrát.      
 
Mimo běžného chodu Rady, týkajícího se běžného provozu ČTK, kam musíme 
počítat i připravování Výroční zprávy za rok 2010 apod., se uskutečnila i volba 
generálního ředitele ČTK. Výběrové řízení bylo vypsáno v souladu se zákonem o 
ČTK 517/1992 usnesením 1/2011 z 19. ledna 2011, uzávěrka přihlášek byla k 8. 2. 
2011. 
 
Do výběrového řízení se přihlásili: Stanislav Holec, Jiří Holna, Radim Hreha, Michal 
Jankovec, Jiří Majstr, Dušan Veselý a Petr Žantovský.  
Dne 24. 2. se uskutečnilo slyšení všech sedmi uchazečů na místo GŘ. Rada zvolila 
volební komisi ve složení PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (předseda), PhDr. et Mgr. 
Eleanore Rasmussenová a PhDr. Vladimír Cisár (členové). 

http://www.ctk.cz
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Dne 11. března 2011 na 35. zasedání Rada zvolila v tajném hlasování všemi šesti 
hlasy kandidáta na GŘ ČTK. Téhož dne Rada ČTK jmenovala do funkce 
generálního ředitele ČTK JUDr. Jiřího Majstra, MBA s platností od 10. června 2011 
(usnesení 2/11). V daném termínu nový generální ředitel nastoupil do funkce. 
  
Připomínky a stížnosti 
 
Důležitou součástí činnosti Rady ČTK a jednou z jejích základních povinností je 
podle § 8 Zákona o ČTK 517/1992 Sb., § 8 projednávání a vyřizování stížností a 
připomínek  veřejnosti. V nich jsou vyjádřeny názory uživatelů na služby agentury a 
současně je jejich prostřednictvím uplatňováno právo občanů na kontrolu tiskové 
kanceláře,.. Jednání o nich 
je z tohoto důvodu významným bodem programu každého zasedání Rady ČTK. 
 
V roce 2011 bylo Radě ČTK doručeno několik připomínek a stížností na zprávy 
tiskové agentury a žádostí o tiskovou opravu, kterými se Rada podrobně zabývala. 
Po projednání s generálním ředitelem i s dalšími pracovníky agentury a po 
prostudování podkladových materiálů zhodnotila míru oprávněnosti stížností a 
rozhodla o jejich vyřízení. Pokud šlo o prokazatelná pochybení, zjednala nápravu. 
 
Dne 17. ledna 2011 přišly na adresu Rady ČTK stížnosti MUDr. Michala Houfka a 
MUDr. Karin Polokové na neobjektivitu informací o kampani „Děkujeme, odcházíme“. 
V téměř shodném textu obou stížností je agentuře vytýkáno, že její informace o 
průměrném platu lékařů 50 000 Kč včetně přesčasů neuvádí počet přesčasových 
hodin.  Rada se po přezkoumání neztotožnila s tímto názorem, protože informace 
ČTK jasně říká, že zmíněná částka zahrnuje odsloužené přesčasy, což je podstatné. 
– Předmětem obou stížností byla také věta, že lékaři „chtějí 70 000 základního platu“.  
Tuto stížnost Rada uznala jako oprávněnou, protože je skutečně nutné psát, že 
požadavky lékařů mají rozpětí, jehož horní hranicí je  
70 000 Kč; věta měla znít „chtějí až 70 000 Kč základního platu“. Na stránkách 
webových Českých novin byla informace opravena, příslušní redaktoři byli na chybu 
upozorněni s tím, aby se neopakovala. Oběma stěžovatelům se Rada za chybu 
omluvila. 
 
Odstranění ilustrační fotografie žádal 19. ledna 2011 pan Ond řej Vaněček, editor 
internetového zpravodajského serveru Res Claritatis, o. s. Se svou žádostí se obrátil 
nejen na Radu ČTK, ale i na příslušného redaktora. Fotografie katolických biskupů u 
článku týkajícího se baptistické církve, která podle jeho názoru navozovala mylný 
dojem, byla odstraněna a redaktor se za chybu omluvil. Pan Vaněček vysoce ocenil 
přístup Rady a rychlou nápravu.   
 
Ke zpravodajství o akci „Děkujeme, odcházíme“ se ve své stížnosti vrací Mgr. 
Andrea Pavolková (7. 2. 2011), které rovněž chybí dodatek o přesčasech a ve 
zpravodajství ČTK spatřuje záměr, manipulaci a tvrdí, že agentura je prodlouženou 
rukou vládní garnitury, ne nezávislou institucí, kterou si platí občané ze svých daní. 
Rada obdržela stížnost, ve které se žádá, aby znovu posoudila zkreslené údaje 
ohledně akce, neboť chybí dodatek o přesčasech, a že chybí zpráva o předání petice 
„SOS zdravotnictví“ na Úřadě vlády. Stěžovatelka v tom vidí manipulaci faktů a má 
dojem, že ČTK není nezávislou institucí, kterou si platí občané ze svých daní, ale 
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pouze prodlouženou rukou vládnoucí garnitury. GŘ její obvinění odmítá s tím, že 
stěžovatelka nevychází ze zpráv ČTK, ale cituje zprávy zveřejněné jinými médii, 
která mají právo zprávy ČTK redigovat. Dodává, že ČTK není placena občany z jejich 
daní, nepobírá koncesionářské poplatky ani státní dotace. Rada ČTK se se 
stanoviskem agentury ztotožnila. Jako přílohu k odpovědi přiložila detailní texty 
agentury včetně přehledných tabulek o platech v různých profesích z  Českého 
statistického úřadu a přehledu odměn a přesčasů z Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky, které ČTK vydala ve svém zpravodajství. 
 
I když Mgr. Petr Štěpánek nazval své podání stížností (mailem 16. února 2011, 
dopisem 21. února 2011); ve skutečnosti nejde o stížnost, ale o upozornění na blog 
Jany Dědečkové, který přikládá. Zatímco paní Dědečková informuje s množstvím 
faktických chyb a neopodstatněných obvinění o neuskutečněném odvozu Picassova 
obrazu do zahraničí a o záměrně zmanipulovaném zpravodajství ČTK, pan Štěpánek 
na základě její fabulace žádá o důkladné prošetření záležitosti týkající se „maskování 
trestné činnosti a to vše – s vysokou pravděpodobností – za aktivní účasti nejvyššího 
managementu agentury“.  K případu se vyjádřilo vedení agentury s podrobným 
popisem všech zpráv ČTK, které k případu vyšly. Po prostudování tohoto materiálu 
Rada dospěla k závěru, že v blogu vylíčené zásahy bývalého  zaměstnance ČTK do 
zpravodajství za přispění současného vedení ČTK, které J. Dědečková 
předpokládala, se nestaly.  V tomto smyslu se vyjádřila v odpovědi, kterou spolu 
s materiály poslala Mgr. Štěpánkovi.    
 
Pan Radovan Vrbský (19. července 2011) upozornil na zprávu „Tropická bouře Dora 
zesílila u pobřeží Střední Ameriky“ (19. 7. 2011), kde část zprávy zůstala v jazyce 
originálu a zajímal se o systém kontrol zpráv v ČTK. Generální ředitel vysvětlil, že šlo 
o noční zprávu a u těchto zpráv se neprovádí systém následné kontroly, poněvadž 
mezi 0.00 a 7.00 hodinou je vydáváno minimum zpráv. Rada poslala toto vysvětlení 
s omluvou panu Vrbskému, zpráva byla opravena. 
 
Paní Marie Makovcová 25. září 2011 oprávněně požádala o tiskovou opravu zprávy 
ze dne 22. 9. 2011, která přisuzuje titul pouze jednomu ze 4 rovnocenných vítězů 
různých kategorií soutěže mladých architektů do 33 let, což poškozuje další vítěze 
soutěže. Vedení agentury uznalo, že zpráva je nep řesná a zařídilo její opravu. 
 
Dne 27. září 2011 zaslal Radě ČTK Ing. Martin Holík, jednatel Radia Proglas, 
výhrady ke zprávě ČTK z 26. 9. 2011 („ Návštěva papeže vyvolala v Německu 
zklamání a rozčarování“). Informace českých novinářů o církevních záležitostech 
jsou tu podle jeho názoru  předpojaté. Současně nabízí konzultace a obnovení 
spolupráce redakce Proglasu s ČTK. Cílem zprávy bylo zprostředkování postojů 
německých deníků k této události, takže nešlo o předpojatý postoj ČTK k církvi, ale o 
zprostředkovanou informaci. Rada však dospěla k závěru, že zpráva skutečně 
obsahuje nedostatky, zejména v překladu německé lingvistické terminologie. Za ty se 
agentura omluvila a ráda přijala nabídku spolupráce s redakcí Rádia Proglas při 
zpřesnění zpráv s náboženskou tematikou.  
 
V závěru bychom chtěli upozornit, že agentura vydává ročně zhruba 340 tisíc zpráv 
(a navíc asi 37 tisíc tzv. headlinů), tudíž počet stížností a výhrad během celého 
minulého roku byl statisticky naprosto minimální. Kladná vyjádření klientů ke 
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zpravodajství ČTK zde nemají místo, ale rozhodně jich není málo a početně 
mnohonásobně převyšují stížnosti a připomínky, které jsou zde popsány.    
   
 
Hospodaření ČTK 
 
V roce 2011 pokračovala ekonomická krize a s  ní i krize v mediální sféře, která je 
primárním odběratelem zpravodajství ČTK. Úsporná opatření ale zasáhla i státní 
sféru, která je důležitým odběratelem zpravodajství ČTK. Tržby ČTK klesly ve 
sledovaném roce o 27, 6 milionů korun, tedy ještě o 12, 6 milionu více, než bylo 
předpokládáno v rozpočtu. Naštěstí provozní hospodářský výsledek i hospodářský 
výsledek se celkem výrazně ve sledovaném roce zlepšily, kdy v nich bylo dosaženo 
dokonce zisku 4, 3 milionů oproti roku 2010. Přesto však byl celkový hospodářský 
výsledek ČTK minus 4, 4 milionů a to vlivem těchto faktorů: 
1. povinné vyúčtování tzv. odložené daně (ve výši 2,7 milionu), tedy zákonem dané 
účetně vytvořené rezervy na daň, která by mola být vyměřena v budoucnu;  
2. tvorba opravných položek k pohledávkám a jejich odpis ve výši 1,8 mil., daný 
neschopností některých klientů ČTK zaplatit do 180 dnů své závazky. Zde je nutné 
připomenout, že lze předpokládat alespoň částečné splacení těchto dluhů, účetně je 
ale nutné tuto položku vést. 
 
Celkové hospodaření v hlavních činnostech je ale výrazně lepší, než se 
předpokládalo (hlavní činnosti v roce 2010 byly ve ztrátě -16, 4 mil., v roce 2011 
v zisku 4,3 mil., celkové zlepšení je tedy 20, 6 milionu). 
 
 
Rozpočet ČTK na rok 2012 
 
Rozpočet na rok 2012 byl sestaven jako ztrátový a počítá s dalším snížením výnosů 
a nákladů. Plánovaná ztráta za celou ČTK dosahuje výše 7,3 mil. Kč, z toho 
v hlavních činnostech 12,3 mil. Kč. 
 
Při sestavování rozpočtu na rok 2012 se objektivně objevil pokles výnosů související 
s celkovým vývojem světové ale hlavně evropské ekonomiky. Výnosy za celou ČTK 
jsou nižší oproti roku 2011 cca o 40 mil. Kč. Rozpočet na rok 2012 počítá tedy se 
snížením výnosů i nákladů. Úspory jsou realizovány především průřezovým 
snižováním nákladů a to především redukcí nákladů v zahraničních odbočkách – 
Brusel, Bratislava, Londýn, v změnách v oblasti režimu nočních služeb a minimalizací 
plánu investic a oprav (Nákladové úspory jsou plánovány ve výši cca 29 mil. Kč.). 
 
Rozpočet ČTK na rok 2012 vykazuje ztrátu ve výši 7, 3 mil. Kč. Tato ztráta bude 
pokryta z nerozděleného zisku minulých let a nepředstavuje pro ČTK ohrožení její 
finanční stability. 
Součástí celkového rozpočtu je i rozpočet Rady ČTK, který je plánovaný ve výši 
2 036 tis. Kč. 
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IV. Stanovisko Rady ČTK ke Zprávě o činnosti a 
hospodaření České tiskové kanceláře 

 
 
Rada ČTK v souladu s písmenem j) článku III. svého Jednacího řádu projednala na 
svém 50. zasedání dne 7. května 2012 Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 
2011 a po vyslechnutí doplňujících informací od vedení agentury ji schválila. 
 
Schválení umožnilo přijmout usnesení 1/2012 o závěrečnému účtu k 31. 12. 2011. 
 
Na 50. zasedání dne 7. května 2012 Rada ČTK projednala a schválila Výroční 
zprávu o činnosti ČTK a návrh na rozdělení ztráty. 
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V. Přílohy 
 

• Zákon č. 517/1992 
 
 

• Statut České tiskové kanceláře 
 
 

• Jednací řád Rady České tiskové kanceláře 
 
 

• Usnesení č. 9/11 k rozpočtu Rady české tiskové kanceláře na rok 2012 
 
 

• Usnesení č. 10/11 k návrhu rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2012 
 
 

• Usnesení č. 1/12 k Výroční zprávě o hospodaření České tiskové kanceláře za 
rok 2011 včetně závěrečného účtu a Návrh na vypořádání ztráty za rok 2011  
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517/1992 Sb. 

ZÁKON 
České národní rady 

ze dne 21. října 1992 
o České tiskové kanceláři 

 
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 

 
                               § 1 
 
     (1) Zřizuje se Česká  tisková kancelář (dále jen "tisková kancelář) se sídlem v 
Praze.  Tisková kancelář zanikne převodem majetkových a jiných práv podle 
odstavce 2. 
     (2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním  majetkem,  
jehož   základem  je   majetek  převedený  z Československé tiskové kanceláře,1)  a  
to  do doby  převodu všech majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný 
právní subjekt zvláštním zákonem  nebo postupem podle  zvláštního zákona. Tisková 
kancelář  vlastními  úkony  nabývá  práv  a  zavazuje  se. Tisková kancelá ř se 
zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK. 
     (3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá 
za závazky státu. 
------------------------------------------------------------------ 
1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb.,  o rozdělení působnosti mezi Českou 
   a Slovenskou  Federativní  Republikou  a  Českou  republikou  a 
   Slovenskou  republikou ve  věcech tisku  a jiných  informačních 
   prostředků.  
 
                               § 2 
 
     (1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace 
pro svobodné vytváření názorů. 
     (2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a  obrazového  
zpravodajství  z  České  republiky  a  ze zahraničí. 
     (3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.  
 
                               § 3 
 
     (1) Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním 
hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám. 
     (2) 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.  
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   § 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. 
     (4) Členství  v Radě  je veřejnou  funkcí.3) V  souvislosti s jejím výkonem  přísluší 
členům Rady  odměna, jejíž výši  určí svým usnesením Česká národní rada. 
     (5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.  
------------------------------------------------------------------ 
3) § 124  odst. 1 zákona č.  65/1965 Sb., zákoník práce,  ve znění    pozdějších 
předpisů (úplné znění č. 451/1992 Sb.).  
 
                               § 5 
 
     (1) Členství  v  Radě  je  neslučitelné  s  funkcí  poslance, předsedy  nebo  
místopředsedy  vlády,  ministra,  vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy 
nebo jejich náměstků. 
     (2) Člen Rady nesmí mít funkce  v politických stranách nebo v politických hnutích 
ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být 
členem orgánů společnosti, které provozují hromadné  sdělovací prostředky, ani  
zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v  rozporu s výkonem jeho funkce 
nebo by mohly  nepříznivě   ovlivňovat  jeho  nestrannost   a  objektivitu rozhodování. 
Člen Rady nebo osoby  jemu blízké4) nesmějí mít žádný finanční  zájem na  
provozování hromadných  sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či 
pracovněprávním vztahem. 
------------------------------------------------------------------ 
4) § 116  zákona  č.  40/1964  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění    pozdějších 
předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).  
 
                               § 6 
 
     (1) Členství v Radě zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) odstoupením z funkce, 
c) odvoláním z funkce, 
d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, 
e) úmrtím. 
 
     (2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá: 
a) zaniknou-li předpoklady  pro výkon funkce uvedené  v § 5 tohoto    zákona, 
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 
c) nevykonává-li řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci. 
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     (3) Česká  národní  rada  může  odvolat  Radu, neplní-li Rada opakovaně své 
působnosti podle § 8 odst.  1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto  zákona, a nebo 
konstatuje-li Česká  národní rada v průběhu  šesti  měsíců  svými  usneseními  
opakovaně,  že  tisková kancelář neplní své poslání podle § 2 tohoto zákona.  
 
 
 
 
                              § 7 
 
     (1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do 30 dnů od začátku 
funkčního období. 
     (2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.  
 
                               § 8 
 
     (1) Do působnosti Rady 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. 
 
     (2) Rada  předkládá  České  národní  radě  výroční  zprávu  o činnosti  a 
hospodaření  tiskové kanceláře.  Rada hospodaří  podle vlastního rozpočtu. 
     (3) Náklady na činnost Rady a  odměny jejích členů se hradí z prostředků tiskové 
kanceláře.  
 
                               § 9 
 
     (1) Statutárním  orgánem tiskové  kanceláře je  ředitel. Jeho funkce je neslučitelná  
s funkcemi uvedenými v §  5 tohoto zákona. Ředitel nemůže být členem Rady.  Ze 
své činnosti je odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat jejího zasedání. 
     (2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let. 
     (3) Ředitel  může být  Radou odvolán  tajným hlasováním  před uplynutím  
funkčního  období,  vysloví-li  se  pro  jeho  odvolání alespoň  pět členů  Rady. 
Odvolání  vstoupí v  platnost jmenováním nového ředitele.  
 
                              § 10 
 
     (1) Finančními  zdroji   tiskové  kanceláře  jsou   příjmy  z úplatného  poskytování  
svých  služeb,  vyplývajících  z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další 
podnikatelské činnosti. 
     (2) Tisková kancelář může dostat  účelovou dotaci ze státního rozpočtu  České 
republiky,  která  však  nemůže být  poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.  
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                              § 11 
 
     Pro  účely tohoto  zákona se  rozumí Československou tiskovou kanceláří  České   
republiky  dle  zákona   č.  123/1965  Sb.,   o Československé  tiskové kanceláři,  ve 
znění  pozdějších předpisů, tisková kancelář dle tohoto zákona.  
                          
                             
                            
 
   § 12 
 
     (1) Ode dne  účinnosti tohoto zákona  do zvolení prozatímního ředitele je 
statutárním orgánem  tiskové kanceláře ministr kultury České republiky. 
     (2) Do doby jmenování ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře  
prozatímní ředitel,  kterého zvolí  Česká národní  rada nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
     (3) Členy Rady zvolí Česká národní  rada nejpozději do 90 dnů od nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
 
                              § 13 
 
     (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1992. 
     (2) Ustanovení  § 3  odst. 4  nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 1993. 
     (3) Tento  zákon   pozbývá  účinnosti  dnem   zániku  tiskové kanceláře podle § 1 
odst. 1 tohoto zákona. 
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S T A T U T  
 

Č e s k é  t i s k o v é  k a n c e l á ř e  
 

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

Základní ustanovení  
 

Článek 1 
 

Název, sídlo 
 
Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK. 
 
Cizojazyčné názvy - anglicky:   Czech News Agency  
   - německy:   Tschechische Presseagentur  
   - francouzsky:  Agence de Presse Tcheque 
 
Česká tisková kancelář sídlí v hlavním městě ČR v Praze.  
 
 

Článek 2 
 

Emblém 
 
Česká tisková kancelář používá emblém – symbol zeměkoule, ve které je nápis ČTK. 
Tato značka je chráněna zapsanou ochrannou známkou v Úřad průmyslového 
vlastnictví v Praze.  
 

 
Článek 3 
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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 rejst říku, která nabývá práv 

a zavazuje se vlastními úkony.  
 
3) Stát neodpovídá za závazky ČTK a ČTK neodpovídá za závazky státu.  
 
 

 
 

Článek 4 
 

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

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

b) vlastní činností,  
c) z jiných zdrojů.  
 

Článek 5 
 

Poslání České tiskové kanceláře 
 

1) Posláním ČTK je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 
vytváření názorů.  

 
2) Tuto službu veřejnosti v ČR i v zahraničí poskytuje ČTK šířením slovního  

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

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

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

svého hlavního poslání podnikatelskou činnost.  
 
 

Článek 6 
 

Nezávislost zpravodajství ČTK  
 

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

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

přesnost.  
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3) Česká tisková kancelář je při tvorbě a distribuci svého zpravodajství svobodná a 

nezávislá. Do obsahu zpravodajství mohou jiné subjekty zasahovat jen na 
základě zákona a v jeho mezích.  

 
 
 
 

Článek 7 
 

Právo veřejnosti na kontrolu  
 

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

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

kanceláři.  
 
 

Článek 8 
 

Zásady organizace  
 

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

 
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 rejst říku.  

 
3) Základ organizační struktury tvoří tyto útvary:  
 

a/ Úsek generálního ředitele 
b/ Úsek zpravodajství  
c/ Ekonomický úsek  
d/ Obchodní úsek  
e/  Úsek informačních technologií  
f/ ostatní útvary přímo podřízené generálnímu řediteli.  

 
4) Stálým poradním orgánem generálního ředitele je grémium. Jeho členy jmenuje a 

odvolává generální ředitel.  
 
5) Podrobnou organizační  a rozsah oprávnění vedoucích pracovníků činit jménem 

ČTK právní úkony stanoví organizační řád ČTK.  
 
 

Článek 9 
 

Postavení zaměstnanců ČTK  
 

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

 
 
2) Generální ředitel a vedoucí pracovníci ČTK v přímé řídící působnosti generálního 

ředitele po dobu výkonu funkce nesmějí zastávat funkce v politických stranách a 
politických hnutích a nesmějí se formou  přímé osobní účasti podílet na  
podnikání takových společností, jejichž předmět činnosti se kryje s předmětem 
činnosti ČTK, nebo které působí v těch oblastech, kde by mohlo dojít ke střetu 
zájmů. Nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního 
nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným p ředmětem podnikání, 
s výjimkou právnické osoby, na jejímž podnikání se účastní  ČTK. Organizační 
řád ČTK může tato omezení rozšířit i na další zaměstnance. 

 
 

 
 
 

Článek 10 
 

Hospodaření ČTK 
 

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

 
2) Česká tisková kancelář může svůj majetek využívat k podnikatelské činnosti nebo 

se svými vklady podílet na podnikání jiných osob za podmínek stanovených 
právními předpisy.  

 
3) Česká tisková kancelář sestavuje vlastní plány a rozpočty. Výnosy z vlastní 

podnikatelské činnosti používá v rámci předmětu činnosti zapsaného 
v obchodním rejstříku.  

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

 
 
 

Článek 11 
 

Závěrečná ustanovení 
 

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

 
2) Statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou.  
 
3) Ruší se Statut ČTK schválený Radou ČTK dne  27. ledna 1994  a nahrazuje se 

tímto zněním.  
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V Praze dne  29. 1. 2009  

              
        JUDr. Milan  S t i b r a l  
          generální ředitel ČTK 
 
 
 
     Slavěna B r o u l í k o v á  
      předsedkyně  Rady ČTK 
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Jednací řád Rady České tiskové kanceláře 
 
 
 
 

Preambule 
 
     Rada České tiskové kanceláře /dále jen „Rada“/ je ze zákona orgánem, jímž se 
uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Dbá na důsledné plnění 
poslání tiskové kanceláře, které spočívá v poskytování objektivních a všestranných 
informací pro svobodné vytváření názorů šířením slovního a obrazového 
zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. 
 
     Podle § 7 zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, Rada přijala 
tento 
 

 
 
 

J E D N A C Í      Ř Á D 
 

 
HLAVA PRVNÍ 

 
 

Článek I 
Základní ustanovení 

 
/1/   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.  
 
/2/ 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. 
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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, 
d)  schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační 
členění, 

e)  rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele, 
f)  rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK, 
g)  dohlížet na využití účelových dotací 
h)  volit a odvolávat předsedu a místopředsedu 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  

 
/1/ 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 p ředpisů. Při 
styku s veřejností jsou vázáni usneseními Rady. 
/3/ Členům Rady přísluší za jejich činnost odměna. 
/4/ Členství v Radě zaniká: 
a)  uplynutím funkčního období 
b)  odstoupením z funkce 
c)  odvoláním z funkce 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. 
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HLAVA  DRUHÁ  
 
 

ČlánekVI 
Orgány Rady 

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

 
 

Článek VII 
Předseda a místopředsedové Rady 

 
/1/   Předseda 
       a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele 
ČTK 

b)  svolává a řídí zasedání Rady 
c)  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 z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupují ho 
v plném rozsahu ve funkci  místopředsedové Rady 
/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  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 p ředseda 
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-li se pro odvolání nadpoloviční většina všech členů Rady. Své funkce se 
mohou rovněž vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla Rady. 
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Článek IX 
Sekretariát Rady 

 
/1/ K zajištění svého chodu a činnosti Rada zřizuje sekretariát. 
/2/ Za činnost sekretariátu odpovídá vedoucí sekretariátu, p řijímaný na základě 
rozhodnutí Rady, který je odpovědný ze své činnosti Radě a řízen předsedou nebo 
místopředsedou 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 na 
jiném místě zasedání. 
/3/ Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání, požádají-li 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. 

 
 

Článek XI 
Průběh zasedání 

 
/1/ Průběh zasedání řídí zpravidla předseda nebo jeden z místopředsedů podle 
programu schváleného Radou. 
/2/ Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. To 
neplatí pro volbu orgánů Rady /čl. VIII / a pro jmenování a odvolávání ředitele ČTK 
/čl. XIII/. 
/3/  Rada přijímá rozhodnutí formou usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů. To neplatí pro odvolávání ředitele ČTK.  
/4/ 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“/. Vůle projevená prostřednictvím náhradního hlasování musí 
být  doručená na zasedání Rady, na němž se o věci rozhoduje. Při jmenování a 
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odvolávání předsedy, místopředsedů Rady a  ředitele ČTK je náhradní hlasování 
vyloučeno. 
/5/ O průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje přehled přijatých 
usnesení Rady.  Zápis vyhotovuje sekretář. Zápis ověřuje svým podpisem 
předsedající nebo 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 

 
 

/1/ Při výběru ředitele ČTK postupuje Rada následujícím způsobem:  
a)  ředitel je jmenován na základě výběrového řízení, nerozhodne-li 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. 

/2/ Ředitel je jmenován na základě výsledků tajného hlasování, vysloví-li 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. 
/3/ Dnem jmenování ředitele je odvolán prozatímní ředitel ČTK. 
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/4/ Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního 
období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí 
v platnost jmenováním nového ředitele. 
 
 
 
 
 

HLAVA PÁTÁ 
 
 

Článek XIV 
Účinnost 

 
/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2010 
/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 28. května 2009 
ve znění pozdějších změn a doplňků.    
 
 
 
PhDr. Pavla Valčáková, CSc., v. r. 
předsedkyně  Rady ČTK  
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IV. volební období 
 
 
 

Usnesení 
Rady České tiskové kanceláře 

č. 9/2011 
ze 45. zasedání konaného dne 15. 12. 2011 

  
 
 
 

Rada České tiskové kanceláře na svém 45. zasedání schválila  
 
 

rozpočet Rady ČTK na rok 2012. 
 
 
 
 
 
 
Hlasování: jednomyslně  
 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.     
           předseda Rady ČTK 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 15. prosince 2011 
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IV. volební období 
 
 
 

Usnesení 
Rady České tiskové kanceláře 

č. 10/2011 
ze  45. zasedání konaného dne 15. 12. 2010 

  
 
 
 

Rada České tiskové kanceláře na svém  45. zasedání schválila  
 
 

rozpočet  ČTK na rok 2012 
 
 
 
 
 
 
Hlasování: jednomyslně  
 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.     
           předseda Rady ČTK 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 15. prosince 2011 
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IV. volební období 
 
 
 
 
 

Usnesení 
Rady České tiskové kanceláře 

č. 1/12 
ze  50. zasedání konaného dne 7. 5. 2012 

  
 
 
 

Rada České tiskové kanceláře na svém 50. zasedání schválila Výroční 
zprávu o hospodaření ČTK za rok 2011 včetně závěrečného účtu a Návrh na 
vypořádání ztráty za rok 2011. 

 
 
Hlasování: jednomyslně (4:0:0) 
 
 
 
 
 
 
         PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. 
            předseda Rady ČTK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7. května 2012 

 


