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vý~~e~1 zp~á~~ ~ ei~~~~ti Č~~ké
ti~k~~é k~~c::~~á-;--~ ~ ~~c::~ 1994

Podle § 8 odst. 2) zákon~ ČNR č. 517/1992 Sb., o České
tiskové kanceláfi, pfedkládá Rada ČTK Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky v ~ rot n 1 zprávu o činnosti České
tiskové kanceláfe v roce 1994.

1) Úsek slovního zpravodajství

2) Usek obrazového zpravodajství

3) Telekomunikační odbor

4) Obchodni úsek

5) Ekonomick~ úsek

6) VedlejCí podnikatelská činnost tTK

7) Účast tTK v akciov~ch společnostech

8) Závěr
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l)~Úsek slovního zpravodajství
------------------------------

V sedmi r-edakc r c h domác t . zahr-anicn í , spor-tovn i. ,
ekonomické, expor-tni, bulletinové a dokumentacni. v r-oce 1994
odešlo 71 a bylo pfijato 41 zaměstnancó. Pfi sni!ení celkového
poctu zaměstnancd o 13X na 197, byl dosa!en vyšší výkon.
Pr-ojevilo se to pfedevŠim v pr-odukci zpr-áv i zlepŠeni kvality
zpr-avooajstvi.

REDAKCE POCTY ZPRÁV NÁRUST

Produkce 1992 Produkce 1993 Produkce 1994 93/94
USZ celkem 118212 159640. 186916 13%
,jomácl redakce 28390 27084 37469 38%
zahranltnl redakce 35252 45851 46171 0.80%
Slovensko 1888 (vtetné TA SR) 4685 (bez TA SR) 4813 4~
sportovnl redakce 24574 32242 37561 16%
ekonomické redakce 12137 27458 42447 55%
exportnl redakce 9792 18890 23268 23%

v~cobecný servis 7488 11499 13143 20%
ekonomický servis 2304 7311 9525 30%

I inrogrnfika 78 533 1027 92%
I prortly 264 361 518 43%
I

143 142 0%: dokumenty 3
VIS 315 219 105 -48%
osla tni 6178 3430 4813 41%

Základ pr-o zlepŠeni slu!eb r-edakci tTK odběr-ateldm poskytl
pr-dzkum, kter-ý si objednala tisková kanceláf u fir-my POINT spol.
s r-. o. tTK r-oz~ifila noCni. zpr-avodajstvi, monitor-ováni. tisku,
r-ádii a TV, zvýŠila pocet analytických mater-iáld a souhr-nd.
Zr-ycnlila zpr-avodajství dělenou tr-ansmisí atd. Z hlediska
POsouzeni politické or-ientace tTK vyplývá z tohoto pr-ózkumu, !e
politickou nestr-annost konstatovalo 84% r-espondentd, spíŠe
pr-avicovou or-ientaci 13X a levicovou 3X.

Domácí r-edakce pokr-acuje ve vydáváni někter-ých mater-iálO
jako komuniké vlády, významných pr-ojevó pr-ezidenta nebo
pr-emiér-a, návr-hu dOle!itých a diskutovaných zákonO, zásadních
stanovisek osobností apod. v nezkr-áceném znění jako dokumentO.
Bylo jich vydáno 142, stejně jako v r-oce pfedcházej1cím. Placená
Vefejná infor-maCní slu!ba VIS v~ak byla po!adována jen zhr-uba
v poloviCnim r-ozsanu.

Byly zr-uěeny někter-é neefektivni tištěné bulletiny jako
ZAHRANIČNí AKTUALITY, FORUM (pfehled o děni v Par-lamentu a ve
vládě), a v r-oce 1993 v ekonomické r-edakci zavedené SUROVINY.
DATA, TRANSPORT. Databáze byly zachovány a otevfeny dal~1-
FIRMY a ZDRAVOTNICTVí. Novým ÚspéŠným pr-oduktem je ser-vis
MONITOR z pfekladó ClánkO, komentáfd a r-epor-tá2í.
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Snižováni nákladó je jedním z hlavních trvalých cíló
vedení Úseku slovního zpravodajství. Vzhledem ke snížení
státní dotace v roce 1994 z 29 mil. K~ na 16 mil. K~ v roce
1995. byl generálni reditel""ČTK nucen zrušit svým výnosem 8
zahraničních odboček, které ukon~ily svou ~innost ke konci roku
1994. Jedná se o odbo~ky ve Washingtonu. Aímě. Budapešti,
Berlíně. Varěavě. Vídni. Bělěhradě. Kyjevě a jedno ze dvou
zpravodajských míst v Moskvě. prestože v lo~ské výro~ní zprávě
o vývoji a činnosti ČTK vypracované generálním ťeditelem
JUDr. M. Stibralem a schválené Radou dne 14. 2. 1994 bylo
konstatováno. že zahraniČní zpravodajové obohacují zahraniční
servis ČTK predevším tím. že jejich zpravodajství je póvodní
a prihlíži k zájmdm českých odběratelO.

Dokumenta~nl "redakce prochází významnou koncep~ní změnou,
informace z kartoték mají být prevedeny do elektronické podoby
pro snazší zpristupnění "uživateli JaK ze strany ČTK. tak
klientó. K doručeným kritickým pripomínkám k těmto změnám se
Rada bude teprve vyjadrovat. Rada byla reditelem ujištěna. že
vyjíme~nost archivó ČTK v dokumenta~ní redakci. z nichž některé
jsou sv~ím obsahem zfejmě zcela .unikátní, zÓstanou plně
zachovány. V redakci byl položen základ k databázi SV~T. ČESKA
REPUBLIKA a SPORT.

1994 zlsKavá ČTK
INTERNET. Rovněž
vlastní služby v

Od listopadu
prostrednictvím sítě
predpoklady pro otevťení
inŤorma~ní dálnice".

informace také
vytváfi technické

této "pátefi budoucí

2) Úsek obrazového zpravodajství

V roce 1994 redakce rozvíjela soubéZně jak zpravodajství z
domova, ze zahraničí a do zahraničí. tak komerCní činnost, s níž
zapoČala již v predchozlm údobí.

ai Z p r a vod a j s tví

Pokud jde o krytí zpravodajských události, redakce
obrazového zpravodajství byla u všeho významnéhO, ať už
v Oblasti politiky, kultury, vědy Či sportu. Fotoreportéfi
vyjeli celkem 16x do zahraniČí. aby pofídili zpravodajství
z cest ústavních pfedstaviteló nebo z významných sportovních
soutěží, Kde byl pfedpoKládan úspěch na~ich reprezentantÓ. Za
rok 1994 pfibylo do fotoarchivu na 2 600 fotoreportáži, jistě
nesporny vklad pro agenturu i do budoucna.

Rok 1994 byl významný v technickém rozvoji. UskuteČnil se
první zkušební pfenos fotoservisu ke klientóm pfes satelit v
souCinnosti s francouzsKou agenturou AFP. Koncem roku byl nový
systém distribuce fotozpravodajství prakticky dokon~en. Byla
instalována barevná tiskárna Kodak, která umožhuje prodej i
klientóm, ktefi nejsou napojeni na satelitní distribuční
síť.Výsledkem nákladné a složité proměny k totální elektronizaci
redak~n1ho systému je vy~ěí technická kvalita, možnost pfenosu
barevných fotografií a poČetnější frekvence snímkÓ na síti.
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Pfíprava projektO
Databanky novin apod.

Databanky podnikov~ch informací,

Věechny v~znamné zahrani~ně politické události kryté
fotoreportéry ČTK byly zaslány tradi~nim i nov~m partnerÓm do
zahrani~i.

bl K o m e r ~ n i ~ i n n o s t

Tato ~innost nejde na Úkor zpravodajství, naopak odběr
fotomaterialu ve velkém zlevhuje materiál pro potfeby vlastni
redakce. Tr~by z této ~innosti, která zvyěuje prestiŽ agentury,
stouply v roce 1994 na 7,1 mil. Kč.

V redakci obrazového zpravodajstvi došlo k úspofe pěti
pracovnich sil.

3) Telekomunikační odbor

al Pro j e k t m ode r n i z a c e F O T O t T K

Projekt byl zahájen na konci roku 1993 nákupem techniky a v
Únoru 1994 byla spuětěna prvni fáze modernizace FOTO - satelitní
vysíláni fotosnimkO ke klientOm tTK.

Během roku 1994 byla rozpracována a v listopadu dokončena
druhá fáze projektu, tj. óplné digitálni a po~itačové zpracováni
fotografii tTK v Praze a postupně v krajsk~ch redakcich tTK.
Pofizeni v~po~etní techniky je finan~ně velmi nákladné.

bl Pro j e k t s i t ě N O VEL v t T K

Telekomunika~ni odbor za~iná s nasazením druhé komunika~ni
sítě v tTK pro redak~ni služby s propojenim jednotliv~ch
pracoviěť.

ci T O i 994

F o t o a r c h i v t T K

Je systematicky budován od založeni agentury v roce 1918. V
sou~asné době je v něm uloženo zhruba 5 mil. fotografii
dokumentujich historii teskoslovenska, nejdOležitějši světové
události 20. století a jeho podstatnouou součásti je také
portrétni archiv nejv~znamnějšich osobností ~eské a světové
nistorie.

Archiv
fotografiim

je rozdělen do tfi částí. Slovní anotace
se uchovávají již pouze v elektronické podobě.

Fotoarchiv je neustále doplhován nDv~mi fotografiemi
pfedevěím z vlastní zpravodajské produkce obrazové redakce,
která denně sv~m klientOm vysílá 60-80 ~ernobíl~ch i barevn~ch
snímkd.
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4) Obchodní úsek

Činnost obchodního úseku se v prOběhu roku 1994 zfetelněji
rozdělila dle druhO činnosti na

al marketingovou a propagační činnost
bl prodejní činnost
ci administrativní činnost

AI M a r k e t ing o v á
čin n o s t

a pro p a g a ční

- na základě vypracovaného zadání byl proveden ve II. čtvrtletí
roku 1994 marketingovou T1rmou POINT "PrOzkum· nemediálního
trhu". Cílem bylo získat a zpracovat kvalifikované informace o
struktufe. formách~ frekvenci dodávek a prioritách dat
požadovan~ch od ekonomické redakce ČTK firmami z ekonomické
sféry .. Byl tak dán základ k rozvoji. ekonomické redakce ČTK a
zv~~ení prodeje jejích produktO.

- druh~m krokem byl prOzkum mediálních odběrateló produktO ČTK
se stejn~m postupem pfi vypracování jeho zadání,

- z hlediska propagace ČTK byla hlavni akci reklamní kampa~
formou inzerce v ti~těnÝch médiích a vysíláním reklamních spotó
v rozhlasových stanicích. Tato kampa~ byla zaměfena na
vytvofení nezaměnitelného profilu ČTK jako spolehlivé
a nezávislé tiskové agentury formou propagace znaČky ČTK tak,
aby nedocházelo k nežádoucí záměně s ČTA.

Dal~ím prostfedkem propagace byla účast na v~stavách.

BI Pro dej n í čin n o s t

byla uskutečněna a) v mediální sféfe
b) ve sféfe státních orgánó a institucí
c) v ekonomické sféfe

V závěru roku 1994 proběhl zku~ební
zpravodajství ČTK ve Videotexu SPT Telecom.

provoz aplikace

Pfevá2ná vét~ina stanovených cíló v prodejní oblasti byla
splněna. Došlo téměf ke 40% náróstu pfíjmó za prodej
zpravodajského servisu ČTK a podstatné roz~ífení počtu zákazníkO
pfedevším z ekonomické sféry.

CI A dmi n i str a t i v n 1 t i n n o s t

- cílem bylo zlepšení organizace práce pfi redukci pracovních
511 a zefektivnění činnosti celého obchodního úseku, a ten byl
dosažen.
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5) Ekonomický úsek

V roce 1994 byly provedeny organizatn1 změny:

byl zru~en autoprovoz
bylo zru~eno oddělení pfíjmO na úttu a nahrazeno oddělením
saldokonta

c) v personálním odboru byla nahrazena oddělení
referáty

d) bylo zruŠeno oddělení
hospodáfské správy a jeho
správy majetku.

a)
b)

jednotlivými

dovozní a zásobovací v odboru
tinnost byla pfevedena do oddělení

Těmito změnami byl
nynějších 74 zaměstnancO.

potet zaměstnancO o 28~ nasníŽen

V odboru informatní soustavy byly
zahájeny pfípravné práce na zavedení
systému, kdy! v próběhu celého roku ~yl
zvládn0tí nové útetn1 soustavy.

v závěru roku 1994
nového ekonomického
kladen dOraz na plné

Těžiětěm tinnosti odboru hospodáfské správy byla pfíprava a
realizace rekonstrukce rozvodO v hlavní budově tTK. realizace
nájemních smluv v budově v Žirovnické ulici a pod.

6) Vedlejší podnikatelská činnost ČTK

Do roku
organizatními

"těmito nezpravodajskými1994 vstupovala
jednotkami:

s

vydavatelství Pressfoto
ttrnáctideník 100+1 zahranitní zajímavost

- Presscentrum

Vyd ~ vat e I s tví P r e s s f o t o

Vydavatelství plnilo v roce 1994 tzv. útlumový program.
jehoŽ hlavním cílem byla likvidace neprodejných zásob zboŽí.
Nová výroba byla omezena na minimum. Objem skladových zásob se
poda~ilo snížit na 11 mil. Kt. Vedení tTK v závěru roku rozhodlo
vytvoťit podmínky pro dalěí existenci vydavatelství tím. Že by
se v próběhu roku 1995 tato organizatní složka od tTK
privatizatn1 formou oddělila a pdsobila by nadále jako
samostatný právní subjekt ve formě akciové spoleťnosti. Podle
generálního feditele zakladatelem a jediným akcionáťem bud~ a má
z6stat tTK.
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e trn á cti den 1 k 100+1 ZZ

Náklad tasopisu v závěru roku 1993 činil 55 000 v~tiskd.
Hospodá~ské v~sledky se pohybovaly na hranici rentability.
Vzhledem k situaci na změněném trhu tiskovin a poněvadž eTK již
do časopisu neinvestovala k zajistěni jeho eventuálniho rozvoje,
byl ttrnáctidenik 100+1 ZZ na ja~e 1994 odprodán. Nově vzniklá
akciová spoletnost 100+1 ZZ, v ni! ČTK vlastni 10% akcii v
poměrně krátké době prodala svdj devadesátiprocentni podil
novému vydavateli.

P r e s s cen t rum

ČTK provozovala Presscentrum od roku 1992 pro pot~eby
noviná~d i jako mistO k po~ádáni tiskových konferenci,
prezentaci a pod. St~edisko bylo od potátku nerentabilni,
poklesl i počet zahranitnich noviná~d pdsob1cich v Praze, a tak
byl jeho provoz v závěru roku 1994 ukončen.

7) Majetková účast ČTK

REPRO ČTK, a. s.

Možnost nápravy závad v oceněni majetku
akciové spoletnosti je~tě federálni agenturou,
ČSFR, tak později i Ministerstvem financi
nulová.

ČTK, vloženého do
zji~těných jak MF

ČR, je prakticky

eTK je majoritni akcionáťkou spole~nosti založené a zapsané
do obchodniho rejstť1ku v roce 1991.

V roce 1994 nebylo hospodaťeni spoletnosti po prvé od
jejiho založeni ztrátové. Expertni skupina generálního
ťeditele ČTK, která posuzovala kompletně tuto problematiku, ani
během roku 1994 je~tě nenavrhla zásadn1 ťeěeni, právě pro
složitost celé problematiky.

Economia, a. s.

~TK zdstává nadale majitelkou 11% akcii této spoletnost1,
která je trvale zisková.

100+1 ZZ, a. s.

ČTK vlastni 10% akcii této nové spoletnosti.
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uTAX - sdru~eni

Nejde o pOdil v procentech na
zabezpe~eni operat~vnlno tiskU bulletinó,
vYdává. Jde o trvalý finan~ni prinos.

základnim jměni, ale o
které tisková kanceláf

8) Závěr

CesKá tisková kanceláf po konsolidaci v roce 1994 se
pribliiuje podobě agentury běžné v demokratických státech, kdy
pfedmětem tinnosti ji~ neni pouze tvorba zpravodajství pro
sdělovací prostfedky, ale i produkty pro nemediálni sféru.Daft
se ji óspéěně zvládat vyttené ókoly pokud jde o kvalifikatnt
órove~ pracovnikÓ i technického vybaveni a dobrou obchodni
a marketingovou tinnost.

Rada ETK považuje prÓbéžnou transformaci tiskové agentury
za zdafilou i pokud jde o hospodáfské výsledky. Rada doporutuje
ve statutu zakotvenou nezávislost zdóraznit i novelou zákona tNR
t. 517/1992 Sb. pfi soutasném ustaveni sboru klientO, jak je
rozvedeno v závěru Tezí vymezujících možnosti transformace tTK.

Vefejnoprávni statut pfi plném respektování nezávislosti Eeské
tiskové kanceláfe zarutuje parlamentní kontrolu a tlm skýtá
i možnost státních dotaci v pfípadě naléhavé vefejné potfeby.
Soutasný statut neuzavírá cestu k projednáváni prípadných
budoucích privatizaťnich projektó.

1) Auditorská zpráva s komentáfem
ekonomlckého feditele ETK Ing. Nováka

2) Výrok auditora
3) Hodnocenl Ing. Petráka, soudniho

znalce z oboru ekonomie a ótetnictvi

Za Radu ETK pfedkládá

Jifi J e ě ,v. r,
pfedseda Rady ETK

V Praze, dne 25. dubna 1995
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Audi torská zpráva

p::rc>z-v-eře :jrl.ěrl..:L

Ověřili jsme účetní závěrku České tiskové kanceláře,
Op1eta1ova 7, Praha 1, IČO 47115068 (dále jen "ČTK") k 31.
prosinci 1994 v souladu ze Zákonem č. 524/1992 Sb. o auditorech
a Komoře auditorů české republiky a auditorskými směrnicemi
vydanými Komorou auditorů české republiky, které vycházejí
z mezinárodních směrnic.

Vedení ČTK je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení
účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu
s platnými zákony a předpisy. Naši odpovědností je vyjádřit názor
na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu.

Náš audit byl plánován a proveden s cílem získat dostatečnou
míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje ověření účetních záznamů, provedené ověřením všech
účetních údajů a dalších informací prokazujících údaje účetní
závěrky k 31.12.1994, posouzení účetních postupů a významných
odhadů, použitých společností při sestavení závěrky. Na základě
výsledků použitých auditorských procedur jsme nezjistili žádné
skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy ČTK nejsou
ve všech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony
a předpisy. Domníváme se, že provedený audit dává dostatečný
základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle našeho názoru účetní závěrka k 31.12.1994 ve všech
podstatných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní
jmění a finanční situaci ČTK k 31. prosinci 1994 a výsledky
jejího hospodafení za účetní obdob~ 1994 v souladu se Zákonem č.
563/1991 Sb. o účetnictví a pfíslušnými pfedpisy.

e-"

v Praze dne 14. bfezna 1995

~

I;, /
I' !(J({((

HZ pra a spol./s r.o.
licence KAČR č. 31

- 9 -



HZ Praha spol. s r.o.
člen Pannell Kerr
Forster Worldwide

Zpráva auditora
o ověření rocn1 účetní závěrky provedeném u ČTK

za období od 1.1.1994 do 31.12.1994

březen 1995
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I.Údaje o ČTK:

Den zápisu 'do obchodního rejstříku: 31. 12. 1993
·Obchodní jméno: Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK
IČO: 47 11 50 68
sídlo: Praha 1, bpletalova 5/7, PSČ 111 44
Právní forma právnické osoby: (ve výpisu z obchodního re~střiku

nevyplněno)

statutární orgán:

generální ředitel: JUDr. Milan stibral
Praha 5, Hábova 1562

zástupce: Ing. Radim Novák
Praha 3, Jeseniova 113

Předmět podnikání:
- šíření slovního, obrazového zpravodajství z České republiky a

ze zahraničí
poradenství v obchodě a průmyslu

- poskytování software
- propagační činnost
- ubytování ·v ubytovacích zařízeních
- fotografické služby'

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží
uvedeného v příl. zák. č. 455/1991 Sb.

- opravy motorových vozidel
- opravy karosérií .
- montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektrotechniky
- nakladatelství
- automatizované zpracování dat
- zprostředkován~ v obchodě, průmyslu a investicích
- reklamní činnost
- vydavatelství
- silniční motorová doprava
- montáž a opravy telek. zařízení

Způsob založení: ČTK byla zřízena zák. ČNR č. 571/92 Sb. ze dne
21. 10. 1992 o ČTK, který nabyl účinnosti dne 15. 11. 1992.
Nakládá vlastím majetkem, jehož základem je majetek převedený
z ČSTK a to doby převodu všech majetkových a jiných práv na jiný
právní subjekt zvláštním zákonem nebo postup~m podle zvláštního
zákona.

- 11 -



II.Příjemce zprávy
Zpráva je určena statutárnímu orgánu České tiskové kanceláře

III.Období za které se ověření provádí
Ověření se provádí za rok 1994 na základě účetní závěrky
sestavené k 31.12.1994.

IV.Předmět a účel ověření
Předmětem ověření je účetnictví a roční účetní závěrka k 31.12.94
Účelem ověření je, dle
o auditorech a komoře
věrně zobrazuji stav
výsledek hospodařeni a
způsobem a správně.

§14, odst. 1 a 2 zákona ČNR číslo 524/92Sb
auditorů ČR, zda údaje v účetní závěrce
majetku a závazků, finanční situaci a

zda účetnictvi je vedeno úplně, průkazným

Ověřeny byly účetní pisemnosti týkající se roční účetní závěrky
k 31.12.94 :

- Výkaz zisků a ztrát sestavený v plném rozsahu
- Rozvaha v plném rozsahu
- přiloha je sestavena dle předpisů
- Hlavní kniha - předvaha k 31.12.94

- zůstatky rozvahových účtů byly doloženy dokla-
dovými inventurami

V.Vymezení odpovědnosti

Za vedeni účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost
odpovídá statutárni orgán účetní jednotky. Auditor ověřuje
věrohodnost informací prokazujících údaje uvedené v účetní
závěrce.

VI.Právní základ ověření a uplatněné směrnice

Audit byl proveden v souladu s §20, odst. 2, písmo a) zákona
č.563/9l Sb. o účetnictví a v souladu s auditorskými směrnicemi
Č. 1 - 4 vydanými Komorou auditorů ČR.

- 12 -



VII.Auditor odpovědný za předložení zprávy
Jméno auditora: Ing. Petr šrámek, auditor ČR ev.č. 1163

Ing. Ivo Rambousek, auditor ČR ev. č. 1262
Asistent auditora: Mgr. Hana Holubová

VIII.Obchodní jméno auditorské firmy
HZ Praha, spol. s r.o.,Českomoravská 23, Praha 9

IX.Výrok auditora
Provedli jsme ověření účetní závěrky v souladu s

auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR.
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a

správnost odpovidá statutárni orgán ČTK. Naší povinností bylo
získat všechny informace, které byly podle našeho nejlepšího
vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Ověřování bylo
provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti
vykazovaných skutečností.

účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví vedeného
v souladu s platnými právnimi předpisy.

Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně majetek,
závazky, vlastní jmění, finanční situaci ČTK a výsledky jejího
hospodaření za účetní období 1994.

X.Datum vyhotovení zprávy.
15. března 1995

XI.Přílohy
Rozvaha k 31.12.1994
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.1994
Příloha k účetní závěrce, včetně přehledu o peněžních tocích

V Praze dne HZ praha.~~ r.o.
auditor-licence KAČR č.31

Zprávu převzal: ........•.....

- 13 -



I • Praha, spol. s r.o, P<~áuditorské, daňové a poradenské slLižby
člen PKF worldwlde w o r l d w id e

Výrok audi tora

ověřili jsme účetní z~věrku ~esk~ tiskov~ kanceláře k 31.12.
1994, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přilohy v souladu se
z~konem tNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ~esk~
republiky a ftuditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů.

Za úpl.nost, průkaznost a správnost účetnictvi a za připravu
účetní závěrky odpovidá vedení tTK.

Naši odpovědnosti je, na základě auditu provedeného v
soulftdu se zákonem ft směrnicemi, vyjádřit názor na účetni závěrk\l
jako celek. Audit zahrnuje ověřeni informaci prokazujicích údaje
uveden~ v účetní závěrce. Ověřeni jsme provedli výběrovým
způsobem při respektováni významnosti vykazovaných skutečnosti.

Podle našeho názoru účetní závěrka tesk~ tiskov~ kanceláře
ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje stav majetku,
závazků, vlastniho jmění a finanční situaci společnosti k 31.12.
1994 a výsledky hospodařeni za rok 1994. Účetni závěrka je
sestavena v souladu' se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictvi
fts postupy účtováni pro podnikatele.

Při ověřováni závěrky jsme nezjistili žádn~ závažné
skutečnosti, kter~ by naznačovaly, že účetni záznamy, na základě
kterých byla účetni závěrka sestavena, byly ve všech významných
okolnostech vedeny v rozporu s platnými zákony a předpisy .

.' ,.!.\. :~>
'\ ()/

~

<., 'Ir

r :'., (--.. ,.. o':, Á 1. I, . 1•.. :'~" •
• I~ ••'.1.." II!, ",r .

() -,
.~ f\."-'1"(:. t.

'(!(" .0"

t/

("'tfIJ4
HZ Praha li. sr. o.

auditor-licence KA~R č. 31

V Praze dne 14. bfezna 1995
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(:ESKÁ TISKOVÁ KANCELÁf{
- --- ... - - --._-----_ ...• '.- '.- ." -'. --_. __ .- ----------------- --_._-- --.- ---.... '-. .. . - - .. -

Oplctalova 5, III 4tJ Praha I
tel. (02) 24227711 fax (02) 24225387

MINISTERSTVO rlNANCí
(:ESKr~ REPUBLIKY

Ing. Jiří Volf, CSc
ředitel odboru 14

Lctcnskň 15
PR.A ftA .1
1 18 O O

V Praze dne 11.2.1995
čj. EÚ-49/95

Na 7.ák/adČ usnesení vlády t:R 7.0 dne 24.7.áří 1993 Č. 533 o státním rozpočtu na rok 1<)9-1 byly
České tiskové kanceláři poskytnuty v roce 1991 účelové dotace ve výši 44 mil. Kč, a to:

J) na znbczpcčenl zahraničního zpravodajství
2) na modernizaci technického 7.aří7.cní

29 mil. Kč
15 mil. Kč.

Ohč dotace podléhají zúčtování se státním rozpočtem a proto v příloze dopisu zasíláme "Zá":17.Ilé
přinlání" vc dvojím vyhotovení a specifikaci nákladových položek rozepsaných podle jcdnotlivých
7.ahraničních poboček a specifikací nákladtl na modcrnizaci technického zařlzeni.

Čerpán] dotace 7.C SR IUI zahraniční zpmvodajsrvt:
l.čtvrtleti 6670000' 9.1.94
lI.čfvl11ctí 6 670 000 9S 91
Hl.čtvrtlctl 8 4 10000 2 J. 7.94
IV.čtvrtletí 7250000 11.10.94

Celkové náklady na činnost zahrnničníoh poboček dosáhly výše 33 407 428,-Kč; 107.dí14 107 128,-Kč
hyl uhrazen 7. prostředků ČTK.

Cerpánf dotace ze SR na lllOderni7.aci tcdlllického zařízenf:
ll.čtvrtlctt 6 (>00 000 J,(,.91
Hl.čtvrtletl 8 100000 22.7.94

1. t-1 r

ing. Radim Novák
ekonomický ředitel ČTK

Příloha: 2x Závazné přiznán! vč.přllohy
2x přehled čerpání zahr. poboček
2x přehled čerpání na mndcrniznci

- 15 -



Návrh na rozdělení zisku ČTK za rok 1994

Podle § 8, odst. 1, písmeno d) zákona ČNR č. 517/92 Sb. náleží do působnosti Rady ČTK
schvalovat závěrečný účet tiskové kanceláře. Supluje tedy působnost valné hromady akciové
společnosti resp. u společnosti s ručením omezeným. Do působnosti valné hromady patří i
rozhodnutí o rozdělení zisku. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji následující rozdělení zisku
roku 1994:

čistý zisk k rozdělení 1675044,42

a) příděl do sociálního fondu

b) odměna generálnímu řediteli

1603044,42

72000,00

Odůvodnění:

Rozpočet sociálního fondu (resp. FKSP do roku 1992) se v posledních letech pohybuje
okolo 2 mil. Kč ročně. Vzhledem k tomu, že v roce 1993 ČTK nevytvořila zisk a že na rozdíl
od FKSP není možno dotovat sociální fond v případě ztráty, použila na krytí potřeb roku 1994
zůstatku FKSP z minulých let. Podle připravované kolektivní smlouvy je orientačně připraven
rozpočet na rok 1995 ve výši 1 900 tis. Kč.

Roční odměna vedoucímu organizace je běžný institut používaný u soukromoprávních i
veřejnoprávních institucí. Navrhovaná odměna činí 4,3 % z čistého zisku a 1,6 % ze zisku před
zdaněním.

- 16 -
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Věková struktura ČTK k 31.12.1994
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Struktura zaměstnanců podle činností k 31.12.94

OÚ
3°A.

správa (GŘ+EÚ)
8%

provoz (HS)
12%

ÚSZ
48%

ÚOZ
140M

0<

N



25000,0

20000,0

15000,0

10000,0
~
~.,;
--= 5000,0

N 0,0o

-5000,0

-10000,0

-15000,0

-20000,0

-25000,0

Vývoj hospodářského výsledku ČTK od 1.1.1992

IEIl'llměsíc ~ítaně I
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Vývoj počtu zaměstnanců, objemu mezd a průměrných výdělků od 1.7.1992
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průměrný výdělek (*10)počet zaměstnanců

1300,00 AII·
1200,00 "Ir

1100,00
,,/Jr" .Il

1000,00
~ .. ,,/Jr -Ir -It'

900,00 "'A- _ #

,
N 800,00 - .. ,
f-' ,, ••

700,00 •••••• "II A

II
.11,,11I -,

600,00 - ~.-•...•..
500,00

400,00

300,00

200,00

100,00
\.Q
11

0,00 s:u
Hl,... co cn o .•... N .•... N (") ~ Ll') co I" co O) o N N (") q- Ll') co I" co "O) o .•... N.•... .•... .•... .•... .•... .•... .•... O<

1992 1993 '1994

w



25000,0 1

00,0סס2

15000,0

00,0סס1

N
N 5000,0

-5000,0
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Porovnání vývoje hospodářského výsledku v roce 1994 s rozpočtem

I skutečnost načítaně

rozpočet načítaně

0,0



IV
W

scrcdi.Jb ,- lID" blczca I d ••••• I nelta oav ••• 1 oen'cnec: upaa ZlIli 1 ujca
, Ii.oIDpod ptou.c 1CElJ(EM Ibo.p.vj .••.

USZ NAKU.DY "00,4 ~2,' 603<1,4 1I00,4 ~962,' 603<l,~ 1I00,~ ~962,9 603<lA 1I00AI ~962,' 603<I,~ ~3",1

VYNOSY 933,0 933,0 933,0 933,0 '33,0 933,0 933,0 '33,0 '33,0 933,0 1 933,0 933,0 IIIH,O ·Hl02,1

UOZ NAXUJlY 132',0 132',0 130$,0 U77,O 1277,0 U77,O 1279,0 1219,0 1219,0 UII,O UII,O 1211,0 1)4U,O

VYNOSY 110,0 190,0 110,0 110,0 110,0 113,0 10',0 110,0 ''',0 110,0 163,0 110,0 9\00,0 -ó3<l6,0

TO NAXLADY 1143,' 1143,' 1143,' 1143,' 1143,' 1143,' 1143,' 1143,' Il43,j 1143-' 1143,' II43,j 22U2,1

VYNOSY 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 1334,0 16001,0 -ó1l~,1

OU NAXLADY 224,0 224,9 22U 221,0 221,6 229,1 230,2 231,1 232,' 233,~ 234,1 23<1,2 2139,0

VYNOSY ~,O 6300,0 7000,0 7313,0 1413,0 7"3,0 16\3,0 7113,0 7113,0 1913,0 1013,0 1113,0 19317,0 16'''.0

ACmrtlRA NAKLADY •.m" 8366,3 ~IO,9 8447,9 8lll,D '386.0 8oISJ,1 8317,2 U",1 ~,3 Ull,1 ,m,1 1~746,o

VYNOSY ,mp ~,o 10047.0 103/iO,o I~SO,o IOSSS,o 10585.0 10690.0 10855.0 10950.0 11045.0 11160.0 12562IP 10875.0

PRESSCENTIlUM NAXLADY 116,6 167,6 110,6 170,6 111,6 161,6 161,6 161,6 113,6 113,6 172,6 171,6 2039,2

VYNOSY 211,0 1",0 201,0 m,o 113,0 m,o 100,0 100,0 "1,0 161,0 179,0 1",0 2000,0 ·'9,2

PRESSFOTO NAXLADY m,1 '~,2 "',2 ~3<1,2 43<1,2 ~3<1,2 ~3<1,2 j3<l,2 j31,2 m,2, m,2 m,2 6~7,0

VYNOSY 100,0 100,0 100,0 300,0 joo,O 300,0 300,0 300,0 . 100,0 100,0 I 100,0 100,0 I 1100,0 "'3,0

10001 NAXLADY 1040,3 1040,3 1040,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3UO,1

VYNOSY 1030,0 1160,0 1160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3310,0 1-".2
...n.čIDDodI ~ NAKLADY 211Y1,7 177l.1 Im,1 606,1 607,1 604,1 5",1 ''',11 711,1 71l,l 710.1 716,1 IIm,o

VYNOSY 2067.0 2145.0 2161.0 675.0 67JP 657.0 600.0 600.0 ~I,o H7,o mp _.o 13470.0 174J,o

ho.p,.třtdl.sb NAKLAIlY 10700,6 loua,. 1100.0 9054,7 "1'.1 9990,1 9050,9 1 9OIs.o 1010l,6 9172.1 ! 9OJl,9 lom, I 1I~7J,o

VYNOSY 11#1.0 1I70l,D 12108.0 11025,0 11123,0 lil I l,D 11185,0 11290,0 111106.0 1"17.0 I 1201.4.0 IlISS,o I 1J909I,o 1 llól8,o

; ! i
GIt NAXLADY 233,2 231,2 233,2 231,2 234,2 231,2 233,2 231,2 233,2 nl.21 233,2 m.21 1I23AI

VYNOSY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 I 0,0 0.0 1 0,0 0.0 1 0,0 I ·2123,4

EU NAICUJlY 111,1 111,1 111,6 111,1 110,! 112.6 110,1 111,1 I1U 1'1.1'1 110,1 "'tt==~---VYNOSY O,! . 0,0 o,. 0,0 0.0 --~----~. --~~_._-~ . 0.0 I 0.0 1-'___ 0c!. ___ 0.~+_.....:.'.04'1.1_

KAS_ NAKUDY 1I04,J II~,J lI~JI 111",3 litu.] 11119,1 f-!IOJ,J 1109,3 lituJI -'~I~~f- !1U3.] Iltu,J 1 1J176,1

VYNOSY 0.0 0.0 up 0.0 0.0 0,11 0.0 0,0 0.0 0,11 0.0 0.0 0.0 I ·1J176,1

AI1fOPJ.OVOZ NAXLADY 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1 237,1 2"U I
VYNOSY 21,0 21,0 21,0 21,0 ZI,O 21,0 11,0 21,0 21,0 11,0 21,0 11,0 33ó.O ·H20,6

HS NAICUJlY "",6 "'1,4 1631,6 1412,0 14",6 Ul1,2 14",' "".2 14'1,2 "12,0 1639,2 1611,2 11141.1

VYNOSY 200,0 160,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,' 110.0 100.0 130,0 1<100,0 ·17~'"

PROVOZ_ NAKLAIlY 1123,. 1126,2 1"',4 17"" 17)7,4 1766,0 17lJ,4 1757,0 17JO,o III'" 1IIn,o ,,~,o 11605,4

VYNOSY 128.0 188.0 138.0 128.0 128.0 128.0 128.0 1111,0 11• .0 138.0 1:!II,o 151.0 1736.0 ·1*',4

UJ.OI:Y W+211 NAXLADY 1111,0 H2,O 131,0 "3,0 33",0, ·339t,O

ODPilY SIEMENS NAn.ADY '31,2 '31,2 j31,2 '31.2 m,2 '31,2 j31,2 m,2 ml BI,2 ml nu ~'M ~'1,4

P10NAlMY VYNOSY "00,0 100,0 290,0 3600,0 0.0 190,0 3600,0 0,0 190,0 3600,0 0,0 130,0 22100,0 22100,0

EKONOMIA VYNOSY 2900,0 2900,0 2300,0

UTAX VYNOSY 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Ino,o lnO,O

lEPilO VYNOSY 0,0 0,0

ZAIlJ..ZPJ.A VOD. NAXLADY 24\1,' 2411,0 2417,0 2411,0 2411,0 2411,0 1411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2413,0 29000,0 ·29001,0

ZAIlJ..ZPJ.A VOD, VYNOSY 1411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2411,0 2~ll,O 2411,0 2413,0 29000,0 29000,0

prodoj 100+ 1 WN05Y 6000,0 6000,0 6000,0

prod<g MIl VYNOSY 0,0 0,0

prodejpaz....n VYNOSV _,O 3000,0 '000,0

OST.VYNOSV VYNOSY UO,O 110,0 120,0 120,0 UO,O UO,O UO.O 120,0 UO,O UO,O 120,0 UO,O I~,O 1440,0

OST.NAKLADY NAXLADY U6O,0 1260,0 1260,0 U6O,O 1160,0 UIO,O 1210.0 12\0,0 1160,0 1160,0 1160,0 1110,0 1~20.0 ·I~o.o

••••••• Ind. NAXLADY 200,0 110,0 110,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 0,0 10,0 0,0 0,0 9\0.0 -910,0

nit_z aůlooI. NAXUJlY 200,0 1I1,D 100,0 130,0 131,0 100,0 103,0 4',0 lU4,0 ·lU4,O

lIJ)Acn: NAXLADY 66,3 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,7 100,0 ·100,0

1pOIoW- NAJa.ADY .w81,5 4661,9 5'3<1,9 4461,9 "11' !wo1' 01401' 4374,9 4'1',9 4lJ6, 4111,9 46-40,9 5611IA

VYNOSY rm» J797,o _7.0 Ilm,o 26'T7,o 5347.0 .m.o 26",11 1lW7,o 1197.0 16".0 lIUJ,o 6&560.0 11448.'

mULKEM NAJa.ADY 1I1~,1 17'7l5,1 10128,1 16~5,7 1617J,4 llló8,5 1&179,5 16256,2 17857,3 16338,1 1611.5,1 1'7768,1 1IY1465,9

VYNOSY 1_'.0 14687.0 11~3,o 1.4450,11 1J~I,o 166\1'7.0 1%10.0 14115.0 14771.0 2Ol5l,o 1_',11 15156,0 209.,.0 "11,1

11o.,04.vÝoIeeW< .....•..•.• 135'.1 .J038.8 II~" 8\~,J .1115,4 .1581,5 JJJO,5 .11~t.l .JOII6,J ~13" . 1366,1 -Ul"!. • 1'11.1

Rozpočet 1994
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Přehled čerp~i nul~dů na z~r. zpravodajství

PREHLEDHOSPODARENISTREDISEKZAHRANICNICHZPRAVODAJU
ZA LEDEN- PROSINEC1994

302 303 304 305 306 311 312 313 314 315 317 319 320 321 322 323 343 344 345 399
o. •• t G. ..~ .ata ....- IDltl. 10 •• •••••••• IItID&ftft .,,3fN LOIInW -.t'4 ••• T<aIt PUl I aDI - VID" tIUIl.rro. .,.1...,. 011 _tSLlLVlL m81C11 SlJWD)s& dltt..aoe .".......

501 spctreba materialu 25,2 70,5 66,1 52,7 32.0 14,5 43,5 85,8 73.5 54,3 45,2 16,6 60,2 70,3 1,4 2,7 73,2 13,3 8,9 0,0 820,0
502 spotreba energie 1,4 48,2 13,1 45,8 15,6 0,1 51,1 3,5 15,2 12,4 18,1 2,0 4,9 33,5 0,0 0,0 111,4 0,0 0,0 0,0 376,2
503 spotr.ost.nesk/ad.dodavek 31,4 17,4 57,5 16,4 47,0 25,1 20,2 10,2 2,3 43,6 54,2 11,4 42,6 11,0 0,0 8,9 31,2 0,0 0,0 0,0 430,2
S04 prodane zcoz: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
511 oprav 3 ucrzovani 60,1 19,6 73,5 21,S 8,0 18,7 17,9 10,7 10,8 47,3 28,9 62,9 30,1 46,2 0,0 0,0 73,4 0,5 0,0 0,0 530,1
512 cestovne 87,0 33,3 103,8 78,5 1,6 15,6 51,3 128,8 177,9 129,8 165,8 34,4 36,3 138,4 0,0 937,9 240,2 11,2 83,0 0,0 2454,7
513 naklady na reprezentaci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
518 siuznv 365,0 564,8 766,3 597,2 451,8 293,4 1141,4 2588,6 1582,3 1565,3 545,9 449,5 580,2 1175,6 4,2 192,5 1607,8 102,1 55,S 0.0 14729,5
521 mzcove nak/ady 655,2 481,0 613,8 670,9 542,9 387,0 683,5 946,3 627,2 707,4 526,5 432,3 441,0 507,0 33,9 155,8 1087,7 140,6 137,8 0,0 9777,8
524 zakonne soc.cojísrent 3,9 5,7 2,1 0,8 3,7 0,4 25,4 2,8 10,1 2,5 2,9 1,2 2,6 4,1 0,0 574,3 530,0 0,0 0,0 0,0 1172,4
531 silnicni can 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
538 ost.neprime dane a poplatI<V 46,9 4,8 11,9 0,0 0,5 10,4 75,0 0,2 13,6 47,5 27,8 0,3 7,5 6,3 0,0 7,5 4,0 0,0 0,0 0,0 264,3
543 dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
545 ost.pokutv a penale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
551 ocmsv 49,9 79,2 66,8 53,0 37,2 34,2 68,5 232,6 63,4 49,6 86,9 7G,3 43,0 46,1 0,0 4,6 343,6 68,8 5,6 0,0 1409,2
563 kursove ztratv 2,6 0,3 0,8 1,4 0,1 0,2 1,3 2,1 1,1 4,2 7,2 1,2 0,5 0,0 38,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 61,3
568 ost.tlnancni naklady 33,8 48,S 75,3 40,1 13,0 20,S 55,S 30,9 100,0 72,7 50,S 43,3 60,0 68,1 -1,2 13,7 6,6 0,0 0,0 0,0 731,3
582 manka a skody 0,0 0,0 0;0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
588 ost.mimoradne naklady 14,2 0,0 21,2 1,4 2,7 0,0 0,0 444,5 34,8 1,1 7,7 1,6 3,8 0,0 0,0 9,9 71,0 0,0 0,0 0,0 619,9

nakladyextemi 1376,5 1373,1 1972,1 1579,7 1156,0 920,0 2240,0 4487,0 2712,9 2751,9 1668,0 1133,0 1312,6 2106,7 76,3 1927,7 4186,5 336,4 290,7 0,0 33407,4
NAKLADYCELKEM 1376,S 1373,1 1972,1 1579,7 1156,0 920,0 2240,0 4487,0 2712,9 2751,9 1668,0 1133,0 1312,6 2106,7 76,3 1927,7 4196,5 336,4 290,7 0,0 33407,4
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Ústřednlorgán: .Č .
Podnik. subjekt T.~ ťl.:~.I].~ .

.
"

Finanční zúčtování se státním rd2:p~čte~ za rok 1994 ( v celých Kč)

: ~.. • :1

DOTACE Učeti Rádelt Předpis Ceq:ánl Podnik. subjekt - resort .)

z toho: ČNB. e na rok 199 •• k 31.12.199" odvede dostane• i
-dotace zíepš. hosp. výsledek ! ..

I "

"- ; .828 l' •
:" 82~ 2 ,j

, 828 3 '1
i·828 -4, :'
! 828 5 ..;

APK (2890.3893+4896+,7894) 6 :;:
lesní hospodářství i 5899 7 '.,.
vodni hospodářství . E:::91 8 :
ř. 1 až 8 s .
-dotace do kapitálových fondů : ,

: 1820 ro.:
: 1820 11 ,

. ,1820 12 ;'
(ř. 10 až 12) I, , 13
(ř. 9 +13) ! 14
-mimořádné požadavky : i : :

15 .r ;~'j~~~ IlJU ~;JUl. )(IL

i: 16 :,
Neinv. dotace celkem (ř. 14+15+16)

, ' 11 : ~~OOOOOO 29000000
,

, ,
Dotace na investice " j ~;

908 1$ .;, 1:;>000000 15000000
916 19.;,

Celkový vztah ze zúčtování dotací .- ~ 20 .!

(ř. 17 až 19) 772-14529001/0710 ~~OOOOOO ~~OOOOOO I

Ostum: 1 O • ? . ~I) Vypr :lCOVIII: KU b O V:1 Schválil: Ing.R'l.im Nov š k

lnřorrnatlvně:

21
22
23
24
25
26

v

" 27 ::

rom~mky:
') nehodlcl se škrtněte

- 26 -



Jen pro podnikatelskou sféru

Podnik. subjekt předloží do 15. února běž. roku
1 x místně příslušně fin. úřadu
1 x ústřednímu orgánu

Resort (ústřední orgán) předloží
do 28. února běžného roku
2 x ministerstvu financí

P:r.~.h'.,..1.Q.~.? 95
místo a datum

Přílóha Č. 6

FZ

Ústřední orgán .

Podnik. subjekt ~!~ .
Prah~ 1, Opletalov~ 5/7

ZÁVAZNÉ PŘIZNÁNi

na zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 199 ••
(v celých Kč)

Prohlašuji,
že uvedené údaje jsou správné a úplné. V případě,
že budou zjišfěny nesprávnosti, jsem sl vědom sankci
a jejich důsledků.

·/1~,OVAK~

~

J. 'J" •.•.•..•. :-:.:'~. "116. . ,,,. , . '" '\.!:. I'J' '.".~.~..,.~f.I1t..\"'~._.'... f.
;,', ,'·:1.1' .Ii .• "'ii ••"

:;.1 •.>.~Jť~/ ,

r~~'ace

//-j I

·················~·········I('pis ved. organizace

8ankovní spojení organizace: ~,~.~ p.n~.~~ .

Peněžní ústav: ~.?9.~~E~.~~ .
... 61267000/0300óísto uctu: .

'1



Kinister5tvo financí tR Pl1loha č.l
tERPiftf DOTACf NA INVESTItNt vtSTAVBU ZA ROl 1994

Organizace (investorl ode~le výkaz
lx nadtizen~lu orgánu(který poskytl dotacil
lx finanční.u (daňovému) úřadu

Vykazující jednotka
ČTK PRAHA

Sidlo:
Rezort (ústtedni orgánl
doruč! souhrnný výkaz za podl :zenf organizace
do 28.února 1995 Kinisterstvu financí ~R 11

21 .. ~?~~!.~.~'::~?~..~~.?~~~.?~.~~?..~~~~.~~~~ .

Rezort:

v u

Dotace i Li_it čerpání Skutečné I Rozť!l
účel dotace poskytnutá dotace čerpáni llmitu I s1.2 - 51.3

ze SR do ve sledované. dotace ve
konce a.r . roce 3) sled.roce 41

I

1 2 3 4

Investiční výdaje rozpočtových organizaci I
ce lkn I 1

v tom : běžná míra investováni I !1

~ystélové dotace
individuální dotace

Investiční dotace pčispěvkovým organizacím Ice item i
- ..

V tom : systémové dotace
individuální dotace

Investični dotace podnikOm
celkem '7 15 000000115 000000 15 000000 -
v tOI: systémové dotace

individuální dotace 'y. 15 000000 15 000000115 000000 -
Návratné finanční výpomoci poskytnuté PO
Návratné finanční výpomoci poskytnuté
podniiO.
Investiční výdaje celkem 15 000000 15 000000 15 000000 -

11 k výkazu se ptipoj! seznal staveb, na které byla poskytnuta dotace nebo finančnl výpomoc
21 ozna~1 se SUKiQ. nebo název investiční akce
31 rczpočet po všech z.~nách
4) čerpání z ůčtu u CRB (včetně dodatku)

CRB formuláf nepotvrzuje

- 27 -



Technicl<é zalfzenf pro modernlzacl telefotnfho zaffzenf. fa Kč

DOTACE 1994

počítače DEll pro přllern telefotnlho systému M 46 314736,00
PC pro vvsllánl telefotnlho systému M 47 827168,00
slťové prcpolenl-kartv-pro teleřotnl vysllánl M 48 127258,00
loočltače Maclntosh orot řoto M102 18456000
!počltače Maclntosh prot toto M104 321284,00
loočítače Macintosh prot toto M105 321284,00
e.očltače Maclntosh prot toto M106 601706,00
dodávka AFP-dekodéry Z171,180 414664500

-koncové zařlzenl PC Z194,3,19 6814088,00
-přlslušenství Z 82,83,90 1341271,00

CELKEM 15000000,00

- 28 -



PREHlED HOSPOOARENI S'TREOISEK ZAHRN«:NlCH ZPRAVOOAJU
ZA lEDEN -I"ROSINEC 1,.

btll e I ~ ,.r:.. ....
~ ~ST

~1I JI. 313 IE'Ň~ _~I•• ~I
V~VA ~ ~TON ~. ~ 8AAi:....V'- ~ I~. CE\..ICaf......,UC1II IION'I 'rC'fJfV UJfOtN MOSKVA PARIZ AloI

501 l:IICIftCa ••••••••••• 2S 705 661 527 :n.0 14 436 11'-1 13 601 ., 11i6 IQ.; 70 I." 1 ~ 13 I,; 120.C1
502 . I." Atl" 13.1 45.8 1'.6 0.1 51.1 '.5 t~.: 11.4 18.1 2.0 ".9 33" 11.0 0.0 111." 11.0 0.0 374.:~--- 31 .• I." ". 16.• .. Z:.I

~
Hl: z;J 43.1 !)C. 11.• "U II lIJ

~
31. u.o U) ~

. - O 11.' 11.' u.u 0.1 11.0 0.0 o'U lIJ 0.0 u.u 0.0 lIJ Q,IJ 0.11 a. Il' O.

" .~ ....' I. ., 11,1 'O.. I•••• .. ...' .... ""1 ., u.o roJ •• 0.1 ,.....
~

.70 ll.3 103.8 78.5 '.6 156 ~I IZIt.8 In.9 IZ'II 165.8 lC .• :.; 131 .• 00 t3 ~ 11.2 13.0 ,..,...
~ na O.u 0.0 0.0 00 00 O.u 0.0 0.0 u. .• I u.O u.u 0.0 O.C OJ 0.0 0.0 ".

'I~ I!tuzDy ~.O 564.11 766.3 ''',2 '51.0 ~ .. 11.1...- ::511II.6 15e2.:J 1585.3 1100'' "".5 5110.2 1115.6 '.2 'fU 1101.11 102.' 55" 14129.5
I I li: 481. 51~·.8 570 •• SO~ • Je1.0 •••••• .:> "'6. 6•. mt» 'lti", "~L "'1. :)O/.IJ ~.I I~~.' 101/. I I .8 !Ji '.8

!24 :z___ .••••••••••• .J.' ~. 2.1 O. O.• 25.••• 2.8 10.1 2)" I. 2.1 ..1 U.O .,4. ~.! 0.0 li II ••.•
!:. ~ soc..,,"- U) 0.0 0.0 OJ 0.0 0.01 0.0 0.0 u.o u U.u o.u U.I 0.0 u.u U; 0.0 .U!~ IO~ ___ ~

u.u 0.0 0.0 O. 11.0 0.01 0.0 0.0 IlU W u.O 11.' U.' 0.0 I1.U u; O.' 0.0 O.
~3t~CIIft 0.1 0.0 0.0 0.0 00 0.0 ~.31 0.0 00 0.0 00 ilO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 00 5.•

mi'1iiňl_ 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 .0.0 0.0 0.0 ilO 00 0.0 Q.Jl 0.0 0.0 0.0
(5)e""l~_.- .•e.' ".8 11.9 0.0 0.5 10.• ' I O.: 13.1 .'.5 27.11 0.3 7,.5 4.3 0.0 7,.5 '.0 0.0 0.0 21100,3

"'I~(m. __ 0., O. ~.I) 0.0 0.0 0.0 Q.O U.I O.' O. Q.O o.u Q.~

:.s "'''''-_
o.. O.lJ 0.1 0.0 0.0 0.0 O 0.' 0.0 0.0 0.0 0.1 O.U O.U 0.0

:.o~<»lY U. U.O U.O O.U 0.0 l.IJ 0.0 0.0 O. 0.0 o.U o.U 0.0 11.0 IlU u.
~.••. ~momuyJ~ U.' O.U U.U U.U :J.U l.U ~.O 0.0 o O,u 0.0 Il' 0.1 O.IJI u. IlU
".~ 2)Sl!dIUV a ~ 0.0 O 00 0.0 0.0 O OD 0.0 00 00 OD 0.0 0.0 0.0 001 00 2 00 0.0 0.2.SOIi __

0.0 0.0 00 0.0 U.O 0.0 OD 00 0.01 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 ilO 0.0 00
~IJ ;cnt ~ NIIIIaCJiW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
;,, """""V .. ... 5J.0 ~. ;..••.... '>i!.J cn. 1>3 .• .9. es, l' • .••. 1 O) _.ti ;J4;J.l' éd.~ '. I..."..:,,~-- lO U) O.U .0 1)" Il'J 'J.; uo O. ~.O o; O. O.U 0.0 U.O Il' O. 0.0 0.1
~lil ,.,.,.. Uf1I1r ~._ 0.0 o. o.U .U 0.0 0.0 O.U U.U IlU ilO 0.0 W uu o.u 0.0 0.0 U.I 0.0 0.0 0.1

~"""'" 00 0.0 00 0.0 DO 00 ~o 0.0 00 00 00 DO 0.0 00 O.IJ 0.0 00 00 00 00~n."' __ '6 0.3 0.8 14 0.1 0.1 1·1 2.1 1.1 42 72 I O 0.0 310 01 02 0.0 00 &1.3
.~e~~_ 33.8 .sti 5 753 '0 I 130 20.5 5" JO.!I 100.0 n SIl 5 .3 100 AI .1.2 13.7 " a.o 0.0 I.J
~I •• -_- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 i 0.0 j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.0
.'=4 ~aJ'lOGV 1l.0 ".U u.' ue 0.1 0.0 O. 1.0 U.O 0.0 0.1 U.U I~

0.1 0.01 0.0 '~.I.
,... ~'n1!rV !I.u U.U U.I U.' W U.U II. o.') 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 O. 0.0 OJ I 0.0 U.I
~!e~Sl~_( 1••••• 0.0 21_ I.~ U.IJ U. ..•. lC.II 1.1 I. J.J 0.0 0.0 s, a.o 619.
!!'? ~('OrlJCJlafttC I 0.0 0.0 O.~ 00 0.0 U.U 0.0 001 00 0.01 00 0.0 00 00 00 0.0 0.0 0.0 00 0.0r:?i :"!1.!'1! anmu z on C2InOSV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0 00 0.0 00 00 0.0 0.0 011 0.0
~~ 1OOII1l0GY0ClV _ % ~ 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0

~ ~ ~
0.0 0.0 O 0.0 0.0 0.0 0.0

"""'-3CV eumt I",..~ 137~.1 la, I I~,.. 11:.1>.0 =.0 • ;':40.(1 ••.• a,.O . :3 17~1 11 I I ~106.1 16. 19'4 •• .11IIi,; ;:;no•• I nu. ~/ .•
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Rada ~ T K

Opletalova ul.
110 00 P r a hal

věc : Hodnocení hospodaření ČTK pro Radu ČTK za rok 1994

1. Výsledky hospodaření zatím nejsou ověřeny povinným auditem.
Auditor m~že ve smyslu zák. č. 524/92 Sb. přinutit ke zm~n~
určité vykázané položky. Jeho výrok ve smyslu mezinárodních
usancí zaručuje správnost vykázané výše majetku (tj.
správnost účtování ze jrne na položek hmotného 1 nehmotného
investičního majetku, zásob, pohledávek; z áv azků ) • Přesto
vzhledem k potřebám Rady podávám t€nto stručný rozbor. Po
ukončení auditu tento písemný materiál doplním o další
údaje.

2. Na rozdíl od situace k 31. 12. 1993 hospodářský výsledek
činnosti ČTK končí nikoli ztrátou (vloni ztráta 5,848
mil. Kč), ale ziskov~ (zisk 4,874 mil. Kč). Na pozitivním
efektu hospodaření ČTK se podílí
- podstatné snížení nákladových úrok~ (z 5,6 mil. Kč na 2,4,

čili úspora 3,2 mil. Kč) na z á kLad é snížení úv~rového
zatížení.

3. To závisí na radikálním snížení zásob. Na tuto pozitivní
tendenci byla již Rada upozorněna.

4. Výše mzdových nákladů nepodléhá inflačním trend~m a drží se
takřka na úrovni roku 1993 (69,7 mil. Kč v roce 1994 proti
68,2 mil. Kč v roce 1993).

5. V roce 1994 ČTK odvádí o cca 0,6 mil. Kč větší obnos na
daních a poplatcích (0,316 mil. Kč v roce 1993 proti
0,916 v roce 1994).

- 30 -
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6. Rozhodující ukazatel, tj. tržby za prodej výrobků a služeb
v roce 1994 klesají na 176,5 mil. Kč ze 197,1 mil. Kč v
roce 1993.

7. Výše tržeb z prodeje investičního majetku zůstává v roce
1994 prakticky stejná jako v roce 1993, tedy neovlivňuje
výsledek. Je procentuelně nevýrazná s ohledem na celkovou
výši tržeb ČTK (4,5%). Jinými slovy, ČTK si "nepomáhá"
prodejem svého majetku.

8. Výsledky hospodaření ČTK za rok 1994 svědčí o hospodářsky
pozitivních tendencích, čili růstu efektivnosti hospodářské
činnosti.

9. Pokles stavu je závislý na dvou jevech
a) prudkém poklesu výše zásob a to z 36,3 mil. Kč na takřka

polovinu 18,7 mil. Kč. To je maximálně kladný vývoj s
dobrými dopady např. v oblasti úvěrové situace ČTK.
Výše je poukázáno na ostře se SnlZU]lCl náklady na
úroky. Zásoby jsou totiž úvěrovány peněžními ústavy.

b) stejně skoro .prudkým poklesem pohledávek. Pohledávky k
1. lednu 1994 činily 67 mil. Kč, ke konci prosince 1994
pak pouze 49 mil. Kč. Vzhledem k obecné situaci uvnitř
našeho národního hospodářství "rnůž erne mluvi to jevu zcela
mimořádném a to v kladném smyslu.

10. Stranou ponechávám růst finančního majetku a cenné papíry.
Ceenné papíry tvoří podíl ČTK v a. s. ČTK Repro. Tam je
nezbytně nutné počkat na výsledek auditu. Již druhý rok
poukazuji na skutečnost, že audity v této akciové
společnosti za rok 1991 az 1993 byly provedeny zcela
formálně a podle mého názoru nepodaly reálný obraz
hospodaření této obchodní společnosti se zahraniční účastí.
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Tato informace bude pro potřeby Rady ČTK doplněna po
provedení obou v předchozím textu zmíněných auditů.

V Hradci Králové 25. 2. 1995

-ing. Zdeněk PETRÁK
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Schváleni závěrečného účtu ~TK
za rok 1994

Pov Innos t f Rady ČTK je ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1, písmo c )
zákona ČNR č. 517/1992 Sb. schvalování závěrečného

ú čtu

~eské tiskové kanceláře Praha.

Rada v průběhu roku 1994 si dávala zpracovat nezávislé stru~né
zprávy soudním znalcem pro ekonomiku o hospodářských výsleddch ČTK vždy
za každé čtvrtletí. Tímto zpllsobem usilovala o co nejvíce objektivní infor-
mace. Vycházela při tom ze skutečnosti, že Rada je složena z ohčanů , kte-
ří se odborně ekollomikou nezabYvají, tak že se jevÍ jako nezbytné získá-
vat pro ně objektivní informace. Cíleně se při tom - vědoma si své kontrol-
ní úlohy - nechtěla opírat jenom o oficiální materiály zpracovávané mana-
gementem ČTK.

Rada na základě uvedených čtvrtletních písemných zpráv se pak na
svých zasedáních každé čtvrtletí pravidelně zabývala hospodářskými výsled-
ky ČTk. Zkoumala při,tom ukazatele indikující finanční situaci ČTK. Zvlášt-
ní zasedání pak věnovala dne 16. března 1995

roč nim y ý s 1 e d k ú m

hospodaření ČTK za rok 1994. Na tomto zasedání členy Rady .inf'crrnova Li
samostatně

- generální ředitel ČTK JUDr. Stibral
- ekonomický ředitel ČTK Ing. Novák
- nezávislý soudní znalec Ing. Petrák.

Názory, které vyslOVili všichni tři výše jmellovanÍ, se shoduji v
určení zásadních telldenci. v hospodářských výsledcích ČTK za rok 1994.
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Jsou to
- podstatné sn Lž en I zásob ( prakticky o polovinu. Zásoby k počátku roku

1994 SE' pohybovaly VE' výši 36 mil. Kč, kdE'žto kE' konci téhož roku čini-
ly jenom 18,7 mil. Kč)

- z uVE'dE'néhosnižE'ni zásob pak vyplývá podstatné sr1.ÍžE'niúroků, s tím,
ŽE' z ár oven SE'na základě tohoto faktu snižuji náklady (náklady na IJrO-
ky kIes Iy z částky 5,6 mil. Kč v roce 1993 na 20,5 mil. Kč v ruce
1994)

- radikálni sniženi dluhů ČTK ( v současné tE'rminologii "závazků"),
dluhy klE'sly z 35 mil. Kč na 27 mil. Kč

- et e jně tak radikální sní žen í pohIe dávek za nep lat.Lč i . Ty klesly z 67
mil. Kč na 49 mil. Kč

přeměna ČTK z hospodářsky ztrátové organizacE' na organizar.i zisko-
vou. ČTK skončila hospodářský rok 19~3á5~~ mil. Kč, kde ž to rok 1994
končí se ziskem 1,7 mil. Kč

kromě zisku si ČTK v roce 1994 vytvořila rezervy na příští období a
to ve výši 3,4 mil. K č. (Za ztrátového hospodářství v předchozích
obdobích pochopitelně se reZE'rva nevytvářela).

Z uvedených ekonomických skutečnosti lze vyvozovat, ŽE'ČTK v roce
1994 prokázala svou hospodářskou životaschopnostT

Je třeba zdůr azn i t , že ČTK výše uvedených pozit ivnIch výs ledků do-
sáhla při zachováni svého investičního majetku. SnížE'ní tzv. finančních
investic, spočívajících v daném případě ve vlastnictví akcii, ze 180
mil. Kč na 164 mil. Kč nen í způsobeno jejich prode jem , V akciové spo-
lečnosti se zahraniční účasti ČTK Repro a.s., jejimž je ČTK největším
akcionářem, došlo na základě souhlasu valné hromady ke sniženi základ-
niho jmění. Akciová společnost ve smyslu ustanoveni § 217 Obchodniho
zákoníku byla nucena vytvořit rezervni fOlld a ten se vytvořil na zákla-
dě snížení základního jmění. Do akciové společnosti CTK Repro vstoupila
CTK na základě souhlasu tehdejšiho FMF v roce 1991 nepeněžn.ím vkladem,
tvořeným nově vybudovanou a zkolaudovanou buduvou v Lirovnické ulici.
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Predmětem podnikatelské činnosti vzniklé a.s. ČTK Repro je J1olygrafi~ká
výroba. Od svého založení tato výroba zatim nevykazovala žádné zisky,
takže rezervní fond byl vytvořen výše popsaným způsobem. Tímto způsobem

došlo proti roku 1994 ke snížení aktiv ČTK vykazovaných v detailním čle-
nění v položce" finanční investice".

ČTK ofidelně předložila Radě ČTK "Zprávu o hospodaření ČTK v rocE'
1994" ze dne 20. 3. 1995. Zpráva konstatuje, že

- rok 1994 byl pro ČTK rokem konsolidace, zejména v oblasti ř Inančn ího
hospodatení (splacení úvěru ve výši 20 mil. Kč)

- ČTK obdržela státní dota~e na zahraniční zpravodajství a modE'rnizaci
techniky ve výši 44 mil. Kč

- snížila rozsah sítě zahraničních agentur a zrušila dvě ze svých
středisek a to 100 + 1 ZZ a Press centrum

- stroje a přistroje, které vlastní jsou odepsány na 58,6 ~6

- snižila zásoby, jak výše v tomto textu již uvedeno

- snižuje nadále počet svých zaměstnanců (o 128 v průměrném přepoč:ítaném
stavu proti předchozímu roku), přičemž zvyšuje průměrnou mzdu razant-
ním způsobem o 36 ~6

proti původrdmu rozpočtu zisk před zdaněn ím , který byl plánován ve vý-
ši 1,921 mil. Kč, byl překročen rozhodujícím způsobem a dosáhl výše
4, 405 mil. Kč

- na vysokém překročení rozpočtovaném zisku se podílelo více vlivů a to
jak pozitivně tak i v některých případech negativním způsobem

- mezi negativní momenty patří odpisy nedobytných pohledávek a neprodej-
ních výrobků včetně nákladů na zrušení obou uvedených středisek



- poz itivně působil zejména prodej vydav ateLskýr-h práv na čaaop is
100 + 1.

Ze zprávy vyplývá, že zahraniční zpravodajství zůstává ztrátové.

Ze státního rozpočtu by 11 ve výši 15 mi 1. Kč (zahrnut ých ve výše
uváděné dotaci o celkové částce 44 mil. Kč) dotována modernizar.e techni-
ckého zařízení ČTK.

"Zpráva"věnuje značnou pozornost 8nalyze platební schopnosti ČTK,
tzv. likviditě. Dochází k velmi optimistickým závěrům při srovnání si-
tuace ČTK v roce 1994 se situací v létech předchozích.

IJkazatelé rentability a nákla'dovosÚ se rovněž jeví velmi přízni-
vě ve srovnání s minulým obdobím.

Radě ČTK byl dále předložen návrh na rozdělení zisku po jeho zda-
něrlÍ. Navrhované rozdělení se opírá o platné právní předpisy a dělí vy-
tvořený zisk ve výši Kč 1 675 044,42 na příděl do sociálního fondu
(dříve FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb) ve výši Kč 1 603 044,42
a odměnu generálnímu řediteli ve výši Kč 72 000,--.

Radě byl zárovefí předložen výrok auditora, nebot hospodaření CTK
podléhá ověřerlí pomocí auditu. Výrok auditora přikládáme k tomuto schvá-
Len í • Auditor konstatuje, že účetnictví o majetkových stavech CTK je pod-
le jeho názoru vedeno správně a zobrazuje pravdivě skutečný stav majetku,
závazků, vlastního jmění a finanční situaci CTK k 31.12.1994.

Rada ČTK na základě uvedených skutečností

s c h val u j e
závěrečný účet ~TK za rok 1994

V Praze dne 2 O. 4. 1995

Příloha: 1
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