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2) Úsek slovního zpravodajství

UseK SlovnIno zpravooaJstvi soružuje osm reoaKCI: domaCI.
=: '::\Í""j!'- 2-.1""1.1c:n 1 • s·po r 'LD vn 1 ., e ť:. on orn a cp:.ou , e >~pen- tn 1 , [)U 1 1 e -C.1.n 0"· •.'0u ,
SOKumentaenl a novou redaKCl 111formacn1cn slu2eb. Stále jesté
neoyla Zrlzena redakce Kulturnl. co2 se odra21 na zpravooaJské
P /,..UO Li. i':. c::J.. • i< T:.F!:.'r Čl P2./< r', e;~ čI;::: r'l ,:~mE~r'l€~ \/ f..<. rnn o i"', o v r" s t.E~vnDU 1':.u .L t.urn ].
proolematlKu sous~avne"

r'oce 199~ Ddeelo 01 a p~iS!o 51 zaméstnanc::d. Odchody a
;::or"lcr-'IDc:ly.J.1.~~u~/:Ly" vE't'::d.r"IDu(lZE'ITl Z,,!\]HH0)ffiCI :::p:.va.i.:l.tnér"lJ.o o s a z orii
~eGaKCJ.. P~l sni~enl celkovéno pottu pracovnik6 ~seKu slovnIho
:::pr··c'.\/ClOajS;·tvl....U~:;L/ [) :;:- r•. , ze 19E r'la .lt34.) ~:;e~.::pr··č\vodajsJ':.á
prOdUKce Kromě v~razného dvanáctiprClcentnino Úbytku zprav ze
~;:;1o\/e;-·isl···.a;~novuz v·l...·;;l.l a. Zdi::'\se, .ž e poČet pr",,:\covni l':.tt se dos ta 1 nó:.i
uruveM. POd niž Dy jli neměl Klesat. aby nedoslo k ohrožení
ddslec:lnéno plnenl posláni tiSKové kanceláťe.

REDAKCE POČTY zPRÁv vÝVOJ

Produkce 1992 Produkce 1993 Produkce 1994 Produkce 1995 94/95

ÚSZ celkem 118 212 159640 186916 217 146 16%

domácí redakce 28390 27084 37469 47783 28%

zahraniční redakce 35252 45851 46 171 44759 -3%

Slovensko 1888 4685 4813 4248 -12%

sportovní redakce 24574 32242 37561 44359 18%
.-

ekonomická redakce 12137 27458 42447 51369 21%

exportní redakce 9792 18890 23268 27333 17%

všeobecný servis 7488 11499 13743 14571 6%

ekonomický servis 2304 7311 9525 12762 34%

infografi ka 78 533 1027 953 -7% _.
profily 264 361 518 760 47%

dokumenty 3 143 142 150 6%

VIS 315 219 105 138 31%

ostatní 6178 3430 4813 1 377 -71%
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UOL se v roce 1~95 sous~~edll zeJmena na Vytvorerll dataoáze
o 3KC10VYCh spole~nos~ech. KterOu zpracov~va nova redakce
lnťorma~nlch sluieD IRIS;, na nové
doKumentacnl redakce ,DoR/ a na prezen~acl
světové lnťormaťni sitl INTERNET. CIlem
le zooKonalenl slu2eo.

konC1Povanou práCl
zpravodaJstvl ~r~ ve

v~ech tti projeKtO

~5et.1';.ét.l.a se s~i2n()st.m]..
c::innosti.

f<a(JdČ;TK
v Zt~v~'r"uQQm.i.i.c::_l. _.L ..~.tJ_ii;\.K.C:;..~. <: d e Si €:~

o nlcn2 ouoe SOUhrnné pOJeonáno

.L..atlL ;;irl...J....C::.rJ.1.._.....C~.,;.1.L_i;;:..a C r ~::. V 1o nS Ke m r' o c e d o s t.a 1č! n a
zanranlcni zpravOdajství dot.aci v navrnovane ťástce 16 mlllónd
Korun. Na zanranlcnl síť, zredukovanou JiŽ v roce 1994. v~dK
lynalo211a 24.5 milionO korun. Oprotl pdvoonim p~edpokladóm se
pooarllo obsaDit 011ve zru~ena zpravoDajSKá mlsta ve Vidnl
a zcastl ve ~ar~avé. S Jejich ~rval~m ODsdzenim se poťitá
J oruné poiovlné rOKU 1990. CTK nepovaiuJe za rentabllnl mIt
'J.I.,:\~';T.I"I:l. ~.:PI'''E:\v()dč.\:l(·~v mls·t.ec:h Vi:'tJ.E~Cnyc:tlY:.on·fli.I<.t.Ó,ponevctdŽ
0oEolrá vSeChny odležité zahrani~ni agentury.

PoKles prODuKce
vySe uvacénéno zruSenl

zanraniCni" redaKce
zpravodaJsk~cn mlst.

o ,_, /~ je dť;'sledV.em

, '. ;;i..F!.Q.ct..oy..n.l. , .eJ.>..e.u.r:..l..D....l..

nezaznamenala pťlpomlnKy.
c"\

ocJe~el honcem rOKU jeJl. veCIOuC I

W.Q..t,..\..lm.aD..:t;;;u:~n.l._L..ad...at;'c...e f~a (:1 a {,T t:.. oO po r- u i:~i.1 a -f o rmou. LIsne sen 1

generdlnlmu ~eoi.teli. aby vyťleni.l dokumentaénl reddKci z useku
siovnlho zpravooajs~vl jaKo samos~a~n~ organizaťni útvar vedeny
kvalliiKovan~m dOKumen~arlstou a primo podrizen~ generálnlmu
~eolteli CTK. Doporu~enl nebylo aKceptováno. Podrobnej~1
lnformace v závérecné kapitole.

V dokumen~acni redakci. se 00 1. ledna 1995 zaCala
uplatMovat nova Koncepce. Ktera spoťlvá preoev~lm ve změně
Systemu práce a v elektronlcKém zprdcov~vani dat. Za loMskv rOK
S2 pooari.lo pťevést neJPodstatnéi~i ťást dokumentaťnich Kartoték
00 eleKtronlcKe PODOOY. Clm2 vZnlKly dvě nove databáze {,ESKA

2EPUGLIK~ a SV~T.
2ESK~ RE~uBLIKA prlná~1 materlal\' _ pollti.cKe. hOSPOdárSKe

a Ku.lturnl oolastl. vcetné mat.erlálÓ. Jet próbéžné sledUjI
vsecnny Klitové ucálos~i ze spolecnos~i. Je zde podrobna
cnrono10qle ucálosCl v CesKé republice. zahrnuJicl i VyVOl v
leonotllVycn POl1t.ick~cn stranách a Organlzaclch a základnl
uo ai e ;:f.": "/~ic'c::nC1ÓJ.E!ti·c'.,;c:no bo ró . nč~pl". Sf:?:.~r·iamy-ťinanénf.ch
lnst.ltuci. tabulKY eKonOmlCkych a socialnlc:n uKazate16
3 ma~erlal O Jeonoclivycn rezortech.

::::ouUDI'" S"/~::T shr"Drni:~t.d;u.-ie za k I ,3dn1 'ř ':·i\~:.ta D světovém děn 1•

Pat~l sem mJ. lnforrnace o mezlnároonlch Orgdnlzacic:h, materl~ly
lnformU]lCl o svetovych konfilktecn. udaje tJKajlcl se
finan{nIho svéca a rnezinarodnich Konferenci a setKánl.
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,'.UdJ.<;;ilm
'(ěestranne lnTormace o VYVOJl ve v~ecn zemIcn svéta. zonledMuJe
1 v~voj vztand Jednotllvjcn zemI s CesKou republikou.

lyto souoO~Y ooplMuJe datacéze BIOGRAFIE a SPORT.
OOSanU]ICl pťehledy o soutěžích v rdznjch sportovnlch oovétVlch
vcetně Dl0grafiI v~znaťnjch sportovcd. ~ dalším databázím patťioCCKAvANt UDhLOSfI, poskytUjící informace o Událostech
oCeKavanycn v pťlsticn měsícich a letecn v CR a ve světě. Uoaje
JSOU chronologlcKy ťazeny a oenně aKtualizovány
a ooplMovany. Obdooně Je aKtualizována i dokumentatnl databaze
~I~F;~tJ;~1 .

CT~ v ramci nové koncepce oonovuje lntormatní fond,
=akoupiia pťes 60 nákladnjcn odborn}ch domácicn a zanraniťnich
PUD .1.. 1.1.....é:'\C 1 " f;'r"f:::~st·.:'::)~'.E:' ::if.:~ "'in:l: z iI po{pt~::.čW1E-:':::itl"lar·,Cc.\ z hru tie o
ctvrtlnu. reoaKce má vyěěl produkcl a 1 její vjnosy vzrostly
céméť o 10 1 P~l snítenl nákladd o 5 %.

t:~J;;l..aI~J:.Z'~..._l..LLt..Q.C.m.d..c:.r:d.j:;;Jl ..._.~~J...w..t..~i;;). O y 1a no v é vyt; v o ť e n a v c e r-v nu
1995 ve snaze o zvy~enl mnoistvl a Kvallty informací pro
eKonomlCKOU sféru. Hlavnlm úkolem {innosti zatím pěti
z planovanéno pottu patnactl pracovnlkd RlS Ivedoucí redaktor
oyval~ zanranltni zpravodaJ ve Vídni; oylo vytvoťit a spravovat
oatabézl lniormaci o aKC10Vych spoleť:nos~ech. Nabízí aktuálnl
a spolehlivá data o neJv~znamnějšlch akciovjch spoleť:nostech
Dccnodovanych na 8urze cenn~cn papird Praha. OdboťKy tTK ve
ťtrnactl méstech 2esKe repUbliky a ťaoa dalších zoroJd informaci
umo~riuJi prdcéině zaznamenavat věechny zmény ve sledovan~ch
datech. Do konce rOKU 1995 se podaťilo shromáždit informace
o 120 spoieťnostech. O tento drUh informaCI projevlli podle
sdéleni ~éfreoaktora ÚSZ velk~ zájem i lnvestltni spoleť:nosti,
oanKY, vrcholovl manateri podnikO a rada dal~lch institucí
a 0500. Které lze povaiovat za potencl0nálnl uživatele této
databáze. RIS ~ovnéž zahájila práce na vybudováni oatabanky
nOVln v CfK. Ve spolup~áci s riospodétsK~ml nOVlnaml se v prdbéhu
neKolika méslcd pOdarilo odzkou~et kafdodennl provoz. Během roku
1996 se pocitá s pťlPojenlm dalěích tesK~ťh perlodik. Jejichž
obsan buuou mocl Klientl prohli~et v eleKtronlcKé podobě.

Kromě osvédťene vetPjne lnťormacni sluŽby
novou placenou službu pro ekonomické
s lnformacemi Komertniho cnarakte~u.

/\,/181 črt<
sub JE'I':. t.y

z a v e d La
\,' I S f::: U 1"1

LN..L.Edl\lt':::L- C·lf: .. Pósobí v této s\/étove poc.i·caťové SJ:ti od
poCa~Ku rOKU 1995. Jeji prooukce se postupné stala vyhledávanym
a ocehovanjm zdrOJem informaCI z CesKe republiky nejen v
tuzemsku. ale 1 v zahranlcl, pťedev~lm v USA. Tam patri ke stálé
klientele agentury jaK exilova komunlta. tak i novináťi
a pracovnici vzdělávacich, vOJensk~ch a státnich lnstituci.
V ťásti INfERNETu zvane world wide web se 2TK prezentuje
an~llckou slutbou, jeJit soutásti jsou denní informace o vyvoji
v CesKé repuclice a na SlovenSkU. ale i jiné informace
Za]lma]lCI zahranlcni Ctenaťe.Tato služba plnl vjznamnou funKci
Stá~nl p~opagace v zan~aniti.

je oOJemové vét~í,
nu rz e cI cíCI:I.~;í1 anal)zy v)voje na

CtyťiadvacetlnoolnovJ p r"O\/OZ agen T.UI"'y

oosahuJe kromě jiného
nospodáťské informace.
je zárUKOU, že veškeré
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lnťormace lSOU pravldelné a spolenllvé aKtuallzovanv. DOkonťU]e
se Placene ~pťlstupnénl zpravodaJSKycn oataoAZl na iNTERNETu.
SlroKa ve~e]nost oude ml~ možnost pťimo vyhledávat v obJemnjch
~etKa(skjch arcnlvnicn ťondecn, K dlSPOZ1Cl budou v~ecnny zpravy
CTK od roku 1988. SluŽba CrK se v glooálnl poťltaťové síti
iNTERNET zaťadila mezi ~pitkové.

Je pochopitelné, Ze pri tak velKé produkci useku slovního
zpravooajstvi doělo i ke stížnostem, o nlcht bude jeSté
po]ednano v Závěru vjroťni zp~ávy o ťinnosti CTK.
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3i Usek obrazového zpravodajství

V oblasti ~pravoDajstvl Usek obrazového zpravodajstvi
pOKryl v~echny vyznamne události konané ve světě i doma. Vysoká
profesionalni uroveh zpravodaJsKych materialO se projevila mimo
11né i v tom. že se totoreportéri CTK velmi dobre umistili
v presti~nl fotožurnalisticKé soutěži Czech Press Pnoto. kde
ZlsKali sedm cen, _ tono dvě prvnl.

Pokud jde o komerťni cinnost úseku. nylo dosa2eno
pODstatného nárdstu výnosd. které dosáhly ťástKy 15 miliónd
korun. To bylo umotnéno do znaťné miry nákupem dal~iho mlnilabu
FUJl. který znaťně rozěiťil výrobni kapaclty.

Snad nejvÝznamnéj~im krokem v práci U01 bylo dokonťeni
elektronického redakťnino systému. který dovoluje úplný pťechod
na prenos barevnycn fotografii. znatně Zkrátil technickou tást
vyroby fotograficKého servisu a roz~iťl1 transmisni kapacity_
fato skutetnost Je nezbytnym pťedpokladem pro budováni
eleKtronického fotoarchivu. s timž by mělo být zapoťato v roce
1996. TaKé regionálni ponotKy úseku byly v roce 1995 osazeny
eleKtronlkou. umožriuJici digitálni prenosy fotografli. Pro rok
1996 ut zbjva taKto vybavit pouze dvě poboťky - v Olomouci
a Bratislavě. Technlcká uroveri vybaveni useku dovoluje srovnáni
s pťednlmi evropskými agenturami.

v oblasti personálni
pocet zaméstnancd useku se
roce 1995 tedy do~lo Jen K

nedo~lo K žádným výrazným změnám.
ustálil kolem padesáti zaméstnancd. V
několika rutinnim vjměnám.

Cinnost 0seku obrazového zpravodaJstvi se Radě tTK jevila
jaKO zcela bezproblémova.
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recnnlck~ rozvoJ se ve slovnIm
zeJména na oblasti redaKtniho 5~stému
slté a software u odbérateló.

zpravodajstvi
databanky a

TO zaméťil
distributni

4) Telekomunikační odbor

rilavnim 0kolem telekomunikatniho odboru /TOI je ~ecnnické
zaJi~těni provozu zpravodaJsk~ch useKó. distribuce zpravooaJství
v elektronické formě a v potťebném rozsahu také zaji~téní
a ~echnická podpora odběru zpravodajství.

Koncem rOku 1995 pracovalo v tU 41 zaměstnancó. Vzhledem K
tomu. ~e v té době odeěel z CTK na vlastni žadost ťeditel
telekomunlkatnino odboru s několika pracovnikv. i s ohledem na
uvažované směry tecnnického rozvoje. je tteba personální stav
ooplnlt pťislu$n~ml odbornlky.

Provoz tecnnick~cn prost(edkd prooinal
vyraznéjěich v~padkó, Které OV nějak~m
zpraVODaJSKOU cinnost. s v~jimkou navárie
serveru Novell, KDY doalo k tástetné ztrátě

v celém období bez
zpdsobem ovlivnily

dlSKového SUbsystému
arcnivu grafiky.

510 o snahu zamétit se p(eoevšim na zv~ěeni spolehlivostl
provozu a na pODporu nové zaváděn~ch formátó zpravodajství na
vstupecn i v~stupech. Bvly vvvlnutv nové složky pro komplexní
slu~by klientd ve spolupráci s inovovanou databankou a projektem
~IS. Vzhledem K rychle rostoucím nárOKbm na objem dat uloženjch
v databázovém systému. doělo ~ pťevedeni na novj hardware
instalovanj potátkem rOKU 1995. Během celého roku probíhaly
vjvojové práce na pťizpdsobeni databázového softwaru. pťevod
a restrukturalizaCl uložen~ch dat. V závěru roku mohl být provoz
oatabanky kompletne pťeveden na nový hardware. Aby ČTK mohla
plné pOKrývat věecnnv typy potitatd a operatn1ch systém6 cétné
použlvanjch odběrateli pro príjem a zpracováni slovnlho servisu
[T~ ~PC/DOS/Windows. Mac, PowerPC) byl zakoupen odpovídaj1c1
software. Bylo vytvoťeno programové vybaveni nutné pro
cezproclémovj p~echod na vyěšl rychlost u zákaznikd jprdběžné
za5kolovanjch na nové technologle/, jejlcht technické vybaveni
oy to neumožMovalo.

Byl roz~iten potet telefonnicn linek a v~e potťebné pro
pťistup do datOVýCh si~i 6TK a zvjaená Kvallta modemd. které
lS0U na nlcn nasazeny. Návazna spoluprace s firmou POSkytUjlCl
~uto službu celosvětově. povede K 0sporám v siti zanranitnlch
zpravoda]d. Bylo realizováno pťimé pťipojeni pevnou linkou na
mezlnárodnl Slt INTERNET. což umožMuje jeji využiváni v celé
sitl {TK. zejména pak pouiívánl služby E-mal1 všeml uilvateli
reDakcnIho systému. Taktéi cylo zaji~téno záložnl médium pro
pťipad v~padku teChnického zať1zeni odběrateld zpravodajstvi.

V oblastl tota byl technicky i programově vyťešen ZpdSOb
pťenosu snimKd ze vzdálených redakťnich pracoviěť. Pro pťenosy
ze zahranitI oyl uspéěné vyzkouěen a pouilván p(enos pomOCI s1té
Compuserve. cot vede k podstatnému sn1ženi nákladd. Byly
dokonCeny 1 pťipravy na zvýšeni rvcnlostl satelitniho Kanálu,
která umoŽnI podstatné zvý~eni objemu zpravodaJstvi a jeho
Kvality. Byla zpracována i analýza projektu elektronicKého
fotoarchivu.
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Hlavni tinnost OU ~TV byla v roce
trecn navzájem souvisejicích oclastech.
a aoministrativnl tinnosti.

1995 uskutethována ve
v propagaci. prodeji

5) Obchodní úsek

O..b.l~_.2.CO pa gac:.e
Cílem propagace CTK

podpory lntormovanostl
Ipredev~ím ekonomického/
podpora informovanosti o
cestách ~pravodajství [TK.

vbylo posllení lmage CTV ve směru
a poskytováni zpravodajství [TV
pro hospodáťskou sféru. stejné jako

nových alternativních distributních

Propagace Dyla prováděna formou lnzerce v tl~těných médiích
nejvét~í celostátní denlky a ooborný periodickj tisK - v

oDdoOI zárí až listopad 1~95. Další formou propagace se stala
výrooa novych propagaťních materiá16. velmi podrobné
informujících o produktech. sluŽb~ch i ve~kerjch alternativních
distribuťních možnostech. Ddležitou formou propagace byla rovné~
utast na výstavách MEDIA a FIMA 1995.

Gn..l..>á5.I..._8..ccs.:i..ai.e
J této oblastl Dyla hlavním cilem snaha o co nekomplexnější

Dosazeni trhU s informaceml v těchto trech sférách~
- mediální sfera: stávajici klientela byla udržena 1 pťes
pdsobeni prImě konkurence s tím. že cyla již v polovině roku
rovnet uspé~ně uKonťena nabídka nového produktu - infografického
serV1SU tTK. Navic se Klienty tTK staly také v souvislostl s
novýml zpósoby distribuce men~l mediální SUbjekty,
- státní sféra: do~lo k navýšenI pottu klientd. a to pfedev~ím z
ťad ministerstev a dalš1ch orgánd státní správy,

nospodárská sféra: pro tuto klientelu vytvorlla [TV některé
nové produkty a zaháiila spoluprácl s externlmi flrmami ve
smyslu distribuce produKtd tTK. V~sledkem je nav~~en1 pottu
klientd pťedevsím _ ťad bankovnlch domó. lnvestitntch
spoletnosti. poraoenských a brokerskjch firem.

V oblasti prodeje bylo nejddletitějěi pťizpdsobit se
rostoucim nárokdm kllentd na zpósob distribuce zpravodajsKého
serVlSU z hlediska vnodnos~i utivatelského pr1stupu a pfedevěim
zpdsobu platby. tTK Je dnes schopna nabídnout klientovi pomoci
alternatlvnich distribu~nich cest rózné uilvatelské pťístupy ke
svému servisu /vysílani v reálném tase. on 11ne. off line
P~lstuP. CD ROM nositel. a to s možností plateb pau~álnich. za
ťas vyhledáváni. ti za jednotliv~ využit~ dokument.

UJ:i..l.~t..~.mj ...r)~:lr::.;;a..t..i..·~Ln..i_...t....il:.l.nU.5 ..i..i..
V návaznostl na zaveoenI nového utetnlho programu se

povedlo vytvoťit dOkonalou evidenci ve~Kerjch pOhledávek vtetné
systemu Jejich Kontroly a vymáháni. a to ve spolupráci s dalěimi
t'.sel':.)' 2 r~...

/e srovnánI s predchozlmi lety necyla Radě tTK v roce 1995
p~edlc~ena iádna sti~nost na tento useK.
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c\

6i EkonomicKý úsek

Hlavnlm ukolem v roce 1995 Dyl naběh nového lnformatniho
systému, Kter~ by olky motnosti sledováni jednotlivých ukaza~eld
/ realném ťase měl pťinést zvýšeni informovanosti o ekonomice
CfK. RozhodujlCi ~ást systému je iunktni, pro rok 1996 zóstává
Ja~o ukol dokon(it náběh zbývajlcich moduld a stabilizovat
~y~onos~ systému.

Byla realizována dil~i disloKace v
p~ipravena celková olsloKace v roce 199b.

budově Opletalova a

B~/1 pe-ipr-a\/en
bez státni dotace.

rozpo(et roku 1996. Kter~ buoe prvnlm rokem

V prÓoéhu rOKU došlo k jedlné vážnějši organiza(ni změně
snitil se po(et uttáren z pěti na tťi s cilem zajistit vét~i
zastupitelnost a raclonallzovat oběn dokladó.

Fotet zaměstnancd ekonomicKého útvaru se v roce 1995 snítil
_ pdvodnlch 74 Iz toho 48 v odboru hospodáťské správyi na 59.

V odboru hospodáťské
eKonomického ťeoitele CTK v

správy nenastaly podle informace
roce 1995 iádné významné změny.

V roce 1996 oude dokonten náběh
rámcl celkové dislokace pťestěhováni
realizace lnvestltnich zámérÓ.

informatniho systému,
úseku do 6. patra

v

- 12 -
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7) Vedlej~í podnikatelská ~innost CTK

~ydavatelstvl CTK Pressfoto pokratovalo ve výprodeji
skladovych zásob. Jejicn objem se snižil z 11 miliónó korun na
5.7 miliónd Korun. V omezeném rozsahu byla postupné zahájena
nova vjrooa. ;10 predev~im o pohlednice a brožury na zaKázku.
Vznledem k situaci na ~rhu polygrafických výrobkó vedeni tTK
pdvooni zamér na zťizeni Pressfota jako akciové spoletnosti se
stoprocentni utasti CrK prozatim oclotilo.

FunKce ~eoitele vydava~elstvl neni obsazena od 31. 10. 1995
Je ťizena primo generálnim feditelem CTK.



]p-.
z l:1S t.i::'h/i:'~ n i::ld á 1 E'

i.: 1".V č~1E' z.i.s y:. oV čil •
ma.i 1. tE:' 11<DU 11 /.~ této spoletnosti.

8) U~ast CTK v akciov~ch spole~nostech
---------------------------------------

~kciova spoletnost CTK Repro. v niž CTK drŽi b2 X aKcii.
dosáhla v roce 1995 pOdle ptedběžných vysledkd zisku pťed
~danénim zhruba 2 milióny Korun. Vzhledem k celkové vý~i
záKladniho jméni spoleťnosti Jde o neuspokojivý hospodárský
vyslecek. Vnitrnl pritinou tohoto stavu je pťedevělm ztásti
~astaralé výrobnl zaťizeni tiskárny a vazárny. Změna tohoto
stavu bude vyiadovat investice rádově v desitkách miliónd korun.

E:.c;: ..Qn~:J.iILi.El..:.\._._...il.".__..S ...••..

-ill~_ .._j:: ........L....L.z...:1._ ..._::.1..JI..,_ .. :~ .•._

Cf K vlas~nl 10% aKcii teto spoleťnosti. která neni zisková.

i··~E.\j de
::::čl.oez peťE'n i
\/}·'dCIVé.

o poclil v
oPE'r··ativni ho

pr··ocentech na
t.iss ku tiullef..:.1.nd.

základnim jměni. ale o
které tisková Kanceláť
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9) Závěr

Ceská tisková Kancelať lako veťejnoprávnl instituce své
Dominantni postaveni 1 pres~li v KonKurenci obháJila a zaroveh
sVOJi tinnost výrazně rozéiflla 1 mimo mediálnl sféru
s vJznamnjmi ekonomicKými uspěchy.

Rada Cf K se v roce 1995 zacyvala
pósoonostl. Projednávala zevruoné
sToiz n o a c.i ,

věeml aspekty své zákonné
i véechny ji dorutené

~ neJzavatneJěIm patťlla s~ižnost vedouciho redaktora a
dal~l oDborné pracovnlce dokumenta~ni redakce loba mezltim z ~TK
ooe51i/ na necitliv~ pťistup k hodnoceni a následnému zacházení
se vzácnjm dokumentatnim materiálem CrK. S vysvětlením vedeni
Cf K, ~e K ~émto zásah6m docházelo pouze v d6sledku zaváděni nové
~ecnnologie v dokumen~aci, se Rada plné neztototnlla. JaK jit
OYlO uvedeno v Pflsluěné Kapltole, opaKované doporutila plsemnou
ťormou generálnlmu ťediteli zťlzeAi dokumentatni redakce jako
sam05~atneno organizatniho utvaru. Toto nebylo akceptováno.

Pťi projednáváni dal~ich stižnostl na úsek slovnIho
zpravoD3Jstvl. Které se týkaly pfeoevěim nepťesnosti a stylizace
dgen~urnlcn zpráv - napť. 1 od ministra vnitra CR Jana Rumla -
Raoa CT~ ObvyKle brala vysvětlenI generálniho ťedltele na
'.'édClm1.

Rada CTK se Dozvěděla z tisku, te Dne ~. 0nClra 1995 doélo K
JE'Clno:~nlna 1·Ii.nl~~'i::,er..ss t.vu ku Lt u r v o pťipO:~Dné n o v e Lí.z ec i, zákona o
'~ir:". F'ritornnl" ITIE:.'2in i m í z ov l i genet"álni Y'edi.tel Č;T~:::
JU.Lw. rl , Stibl'-'c=dé\ ěé1'n,,?oc:"\ktor'úsz Ph:i)r',e. Holubec:: ~Rada CH,:
nenyla p~l;;::vanaJ. poole lnformace GR ~T~ potádali mlnistra
Kultury CR P. figrl0a, aby Jeho mi.nlsters~vo pťedlotilo vládě 1

pOCJnét. r':a\/ypr"aco\/cilr"llnc:\vY"nuna Py..a v a t a.z e c í, Č'Tf:::pr"D rt ín í s t.e r e tvo
pro správu narodniho maJetku a Jeho privatizč:\ci. Doporucenl z
teto scnózky nebylo vládou pťl]ato, o temt ministr Tigri.d
informoval pťedsedu Rady CTK i ODa v~~e uveoené pťedstavitele

Poměrné vjrazná meoialni PDdpora prlvatlzace ČTK měla
poCáteK v nepresné agenturni zprávě ze dne 26. ledna 1995
/1\~ovcli':,:UDS so kov a I POST:UP č;r~:,:,., ..ič~sr a z, jak Raué pl"itnc:d
1 qenerálnl ťeol~el CTK IV1Z zapis ze 49. zaseDáni Rady CTK,
Konan9 dne 10. 2. 1995 poolo~env magnetofonov~m zaznamem/.

ohlá~en~m projednávánlm RaDOU vypracovan~ch 1ezl
vymezuJicIcn moinosti ~ranstormace CTK pred pf1s1u~njm vjborem
F'C)<;=~1an f:~C k é ~SJ'''lf:~'mC)vny e,,\t"'l amen tu Cf:~" bvi had ~'j pI;"E:'cl1 o ž E~n "Nc\ v rh
zpósoou prlvatlzace CTK" pťipravenj managemen~em CTK. Ne~lo
o pr:t.va~iza~ni prOJEKt o eXls~enCl jaKéhokoliv privatlzatnlho
pnJJeK'tu čr-: f(aoč\dodnes Ilet-lvlan í xv rn lnfonnovo:~na. "!\lávr"n"byl
souťasné predlo~en výboru prD védu. vzděláni, Kulturu, mladet a
~élD~ýcnovu. V~Dor se v~aK tlmto navrnem pfimo nezabýval, neboť
leno partnerem Je Rada CTK. ktera K němu pozdél1 pťedloŽila
'::;\/évv j c:~dť'en:J: • ,./~)irio rern <':lkc~~ptované. V{;ech tEf:!c::ht.o a o a 1~ J~c::I''',
lednanicn ve Sněmovně se vidy zúťasthovali tJ.enové Rady tTK.
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~zálemné vz~any Raoy cr~ a vedenI agen~ury z0stávaly v roce
1995 pomerne KoreK~nl a nenaruSlly Je anl nepooložené vyrOKY
néktervch veooucicn pracovnlkd o nekompetentnostl ťlend Rady k
v)konu Jejicn funkce a JeJlch závislosti na politicKýcn

~roqnozy ~ady 2rK o mo2nOS~1 ~ransiormace CTK pfi plném
respeK~ováni Jeji s~avaJICl poli~lCKé 1 avizované ekonomické
nezaV1Slosti se spolenllvé naplMujl. Ostatné i veoouci redaktor
oomácl redakce cr~ ing. Stanislav rlolec na semlnáfi'O tesKycn
medlicn a teské po1i~lce·'. konané v Duoové RFE dne 27.10.1995 za
pťitomnostl desitek uťastnikd z oOborné veťejnosti, mezi nimiž
oyii 1 poslanci, právnlci, nistorikové a politologové. uvedl své
vystoupenI na tomto semina~i slovy ,'CTK se cit! tak nezavls1á
·lat·:.G nli':.OYFJť'·ec:ltim.,;\T.O pr··oto.):~e nemá t.á.dnél···luv í ass t.n i ka:: .

Rada Ceské tisKove kanceláťe
veťe]noprávni statut CesKé tiskové
parlamentni kontrolou a eventuálni pomoci
veťejne potťeby za optimálni.

po\/a~·~uje
kanceláfe

v pťÍí.:ladé

J_ nadále
s motnou

naléhč\vé

Personálnl Dosazeni Raoy tTK v roce 1995:

I':(I\IDI'" i;::' ~:::\\/ f::~], ri :...l g U S t; a" )

ehL: t- . !"i :i. 1,,:inE< u o e n
!-iar-la H ČI 1 k. o v· á
,ji ť" 1 e, e S
J o~:o·€'i! i' V o 11 r 'I ;:. E0 r:.

.)

f=<hU r- " f>,i"ernys1 ~~ i e c" n e r"-~
F'hew . Zdeně}'.'. i u k. či 1

()UQUS t a se zuťastnil poprvé zasedáni Rady
Konaném dne 4. dubna 1995. Na dalšim
dubna 1995. oyl zvolen mistopťedsedou

Cf K na jejim 53. ~aseoáni.
~asedánl. konanem dne 20.
f(,,:\d\'CTf:.:.

.J e 5 oyl dne 20. dubna 1995 zvolen pťedsedou Raoy tTK.
l:::·hi)r··.F' i'emyS.l
H<::idvCfr::: do .2'U "

1,-Jiesr'lel'"
CIU. tl n d I ,:? (~)~:.:i•

pósobil ve ťunkcl mistopfedsedy
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Vý r-c:>C::..,"Í z p.~á",.a. c:>hc:>~pc:>d.a.t"'E!'''' X. ČE!'~ké
t.i. ~ k c:>-....;ék.a." t= E!' 1 á t"'E!' '" r-c:>t=E!' 1 995

POdle é 8 Dost. 2, zaKona CNR
1:.1.S ~:,ové ~:,an c:e 1č~r"l, p r"ed1-,: 1c\ua i:'(aua~tar1amentu Ceské republlkY v Y r o C
Ceské tlSKové kancela~e v roce 1995.

~. 517/1992 Sb .• o Ceské
Cfk Poslanecké snemovné

n i zprávu o nospoeaťeni

1} Uv'oe
2J StrUKtura maJetKu
SJ PerSOna!nl sltuace a v~voJ meze
~) Hospodarske výsleDky 2Tk v roce 1995
5) rlospodaťenl ]ednotllvýcn ťinnosti
b) Ukazatelé flnanťni anyl~zy
/) Závěi'"
Pťilohy - dokumenty. grafy. T.abulKY. docrozeánl

Rada CTk schválila ve smyslu zákona ENR ť. 517/1992 Sb.,§8
Dost. 1 pisma c) rozpoťet tTK pro rok 1996 a závěreťný ůtet ETk
za rok 1995 vťetné rozdělení zisku. K obemu obdržela v
Pťilonách pťiložená doporuťeni soudního znalce v oboru ekonomie
a 0~etnlctvi Ing. Zdehka Petráka. jehož próbéžné poskytované
rOZKlady analyzy a lnformace bYVajl Radou Cfk zohledhovány pri
roznodováni v ekonomlcké oclasti.

\./~j t-O k ,:::tUd.i.t.oI'"d
,I. 9C?:::j.

je soutásti zprávy o hOSPodaťeni CTK v roce

- 18 -



1) Úvod

Vývoj ekonomické situace byl v roce 1995 příznivější, než předpokládal rozpočet. Ten
byl koncipován jako v zásadě vyrovnaný (zisk 464 tis. Kč představoval 2 %0 plánovaného
obratu), uvažoval se snížením objemu mediálního trhu a měl v sobě zakomponováno i mírné
snížení tržeb vlivem nastupující konkurence. Ani jeden z těchto vlivů se v roce 1995 neproje-
vil. Mediální trh zůstal až na malé výjimky stabilní a nastupující ČTA nedokázala agentuře
odebrat viditelný podíl na trhu z toho důvodu, že se vyprofilovala spíše jako agentura
doplňková.

Naopak je však třeba se zmínit o dvou důležitých skutečnostech, které nebyly známy
v průběhu přípravy rozpočtu na rok 1995:

aj v roce 1995 byla v rámci strategického cíle expanze do nemediálni sféry zřízena
redakce informačních služeb. Ekonomické propočty její rentability předpokládají, že
vložené prostředky se začnou vracet v roce 1997. V roce 1995 na ni bylo vynaloženo
cca 1200 tis.Kč.;

b) proti původním zamerum byla zmenena koncepce rozvoje střediska Pressfoto.
Nepodařilo se zatím předložit takový podnikatelský záměr, který by umožnil založení
životaschopného nového podniku. Pressfoto nicméně úspěšně pokračuje v prodeji
zásob a paralelně rozvíjí vlastní výrobu, nikoli ovšem na sklad, ale na základě
předběžných objednávek odběratelů.

Nahospodaření agentury také působila nepříznivě deregulace cen telekomunikací a
energií, kde je tempo růstu vyšší než inflace a nestačily ho absorbovat ani relativní úspory
v technických jednotkách.

Výsledkem výše uvedených vlivů je zisk ve výši 2 675 tis. Kč, kterého bylo dosaženo,
přestože nebyl realizován předpokládaný prodej areálu ve Štěrboholech, což způsobilo propad
na straně výnosů 9 mil. Kč. Celková suma výnosů za rok 1995 byla 244 709 tis. Kč, z toho
tržby za zboží, výrobky a služby 189823,7 tis. Kč.

Zisk jednoho období není však v době změn (hlavně v mikroekonomické oblasti) tím
nejdůležitějším kritériem vyhodnocení ekonomické situace. Tím je bezesporu likvidita a ukaza-
tele dlouhodobé stability a řízení aktiv. Jak bude popsáno v kapitole "finanční analýza",
v časovém vývoji dochází ke zlepšování všech těchto ukazatelů.

Pokud bychom chtěli hodnotit dnes tak populární pojem restrukturalizace, lze konsta-
tovat, že ČTK má restrukturalizaci za sebou. Svědčí o tom již stabilní počet zaměstnanců, kde
by již nemělo docházet k významným posunům, a stabilní organízační struktura, kde dobíhají
drobnější organizační změny uvnitř jednotlivých hospodářských středisek.

- 19 -



2) Struktura majetku

Tabulka "Výběr z rozvahy k 31.12.1995"

aj Rozvaha
Změny ve struktuře majetku nebyly v roce 1995 tak výrazné jako v předchozím

období. Souvisí to se skutečností, že rozhodující ozdravné změny byly realizovány v roce 1994
a v současné době přichází etapa jemnějšího dolaďování. Bilanční suma k 31.12.1995 činíla
494 461 tis. Kč, po odečtení dluhů je to 471 942 tis. Kč.

Stálá aktiva jako celek nezaznamenala výrazný posun, jejich podíl se zvýšilo 0,8 bodu,
výraznější pohyby však nastaly v jejich struktuře. V první řadě se zvýšil objem nehmotného
majetku (instalace archivního systému), po kolaudaci stavebních investic se zvýšila zůstatková
cena budov, doprovázená samozřejmě snížením nedokončených investic, a agresivnější odpi-
sovou politikou se snížila zůstatková cena strojů a zařízení. Odepsanost strojů přístrojů a zaří-
zení se tím zvýšila na 56,3 %. Objem finančních investic zůstal na stejné úrovní.

Oběžná aktiva zaznamenala příznivý vývoj, pokračuje zdravá tendence snižování zásob
a pohledávek kompenzovaná zvýšením stavu finančních prostředků. Díky tomuto příznívému
vývoji se trvale zlepšují ukazatele likvidity.

Na straně pasiv stojí za zmínku pokles podílu cizích zdrojů na financování aktiv, na
kterém se podílelo jednak snížení krátkodobých závazků a jednak převod rezerv na pohledáv-
ky do opravných položek v souladu s novelami zákonů o daních z příjmů a o tvorbě rezerv.
Pokles financování z cizích zdrojů má vliv na zlepšování ukazatelů dlouhodobé stability.

Stálá aktiva

z toho nehmotný inv.majetek

Oběžná aktiva

z toho zásoby

lunotný investiční majetek

z toho pozemky

budovy, stavby
stroje,přístroje
jiný invest.majetek

nedok. investice

414125

233 553

15257

95274
108829

14173

180388

458516

97 474

406434

~":.: .•"".""",.""""."",.",l,,,'~:':',',',,:,','.',::~.'g9.,."""J,:"'""~"."",.,,,~:.,',',','J';",',".',."',,',,",,",,",.",,",,",,",.".."""~.1,',',:'.",.:,:.1.','1:".~,,:9.,,',,,'.,,',:,','.','~,",',',",:~,',',','",'1.1.95 podUv%_ ~~~~~~~~-~:::'·:ííl·~'~n,·q;(i.gi~·::,·lí~:l4í:··:::·:::ílil
31.12.95 podUv %

184 496

387 447 75,47 377286 76,30

221704 43,18 206761 41,82

o

34972

24520

20405
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1 443 0,28 6 145 1,24

26759

4200

17737

5,21

0,82
3,45

15 139 13 462 2,62 13 462 2,72

20 20

100450 19,57 87405 17,68

179 0,03 20 0,00

13 132 2,56 5 154 1,0413030

164300 32,00 164380 33,24

59582 34565 6,73 22519 4,55

finanční majetek 32050 21 789 48068 9,36 59888 12,11

Vlastní jmění

Cizí zdroje

z toho rezervy

finanční investice

krátkodobé pohledávky

143743 125208 115787 22,55 111687 22,59
43588 36280 18665 3,64 10 249 2,07

68 105 67139 49054 9,55 41 550 8,40

94481 18,40 100720 20,37

90 3606 0,70 80 0,02

225898

94431
103278

180040

dlouhodobé závazky 455 0,09

krátkodobé závazky 61302 17784 3,60

Ostatní pasiva

bankovní úvěry 36172

2366

4200 0,85

10019 2,03



zboží 1 313,30 374,60 5,10 785,40 780,30 15 300,00

b) vývoj zásob
Vývoj zásob je zvlášť komentován z toho důvodu, že se jedná o citlivou položku

majetku, která v minulosti ve značné míře zatěžovala hospodaření agentury. V roce 1995 se
téměř podařilo dosáhnout optimální hranice lOmil. Kč. Současný stav samozřejmě zlepšuje
ukazatele řízení aktiv, speciálně obrátky zásob. Potěšitelným faktem je, že se na snižování
objemu zásob podílelo nejen pokračování útlumového programu střediska Pressfoto, ale o
47 % se snížily také zásoby materiálu. Zvýšení zásob zboží souvisí s komerčními aktvitami
úseku obrazového zpravodajství.

materiál

Tabulka "Vývoj zásob podle druhů od 1.1.1993 "
j,~j;~~~~:~;J;~I!t:::@~j~'~:::·~~;~~i~~~~~::rM!!:~~:::~:m.ij:ij~!W@·
14462,50 9602,00 7386,60 3918,00 -3468,60 -46,96

26911,90 25705,80 11 131,50 5545,20 -5586,30 -50,18hotové výrobky

nedokončená výroba 899,90 597,40 140,60 0,00 -140,60 -100,00

.~~~i1~i:~~~7?;~9?!~:i~~I··'9~~~~9·~i·i~~4ij::U:::~~9~~

c) Vyvoj pohledávek
K zlepšení likvidity a finanční pozice ČTK přispělo i snížení objemu pohledávek,

zvláště pohledávek po lhůtě splatnosti. Zatímco k 31.12. 1992 činil objem všech pohledávek
68 105 tis. Kč, k 3l.12.1995 to bylo 41 550 tis. Kč. Snížení pohledávek o cca 40 % za tři roky
v době masivní platební neschopnosti je spíše výjimečným případem. Na tomto vývoji se podílí
skladba produkce (snížení podílu rizikových pohledávek ve vydavatelské oblasti) a v nepo-
slední řadě důsledná práce s pohledávkami po splatnosti krátce po jejich vzniku.

d) Majetkové účasti
Proti minulému roku došlo v roce 1995 k jediné změně: z obchodních důvodů zakou-

pila ČTK po jedné akcii 80 nejobchodovanějších podniků na Bep. Přínosy z jednotlivých
finančních investic ukazuje následující tabulka:

účast nomin. hodnota podíl v % na přinos za rok
akcií v tis.Kč zákl.jměni 1995

ČTK Repro, a.s. 163800 61 O

Economia, a.s. 400 11 2718

100+1, a.s .. 100 10 O
UTAX - sdružení 516

80 jednotlivých podniků 79

Celkem 164379 3234
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l.Q
2. Q
3. Q
4. Q

1186
1152,5
1136
1121

tj. 395
tj. 384
tj. 379
tj. 374

- 18
- 11
- 5
- 5.

3) Personální situace a vývoj mezd

aj Struktura a vývoj zaměstnanosti
V roce 1995 se zpomalilo tempo poklesu stavu zaměstnanců. Naplnila se tím prognóza

uvedená v minulé výroční zprávě, která předpokládala zpomalení tempa na 13 %. Ve skuteč-
nosti bylo tempo poklesu 9,2 %. Tento vývoj svědčí o tom, že počty zaměstnanců se již stabi-
lizovaly a v roce 1996 očekáváme, že budou oscilovat kolem hodnoty 370 v závislosti na
vývoji rozvojových projektů. Dílčí změny lze v rámci této hodnoty očekávat z hlediska její
vnitřní skladby, očekáváme mírné přesuny počtu zaměstnanců mezi jednotlivými středisky.

Vývoj okamžitých stavů k 31.prosinci jednotlivých let popisuje následující tabulka:

datum evidenční % k roku % k před.
počet zam. 1989 roku

31.12.1989 1 Q94 100,00 100,00

31.12.1990 912 83,36 83,36

31.12.1991 720 65,81 78,95

31.12.1992 640 58,50 88,89

31.12.1993 532 48,63 83,13

31.12.1994 413 37,75 77,63

31.12.1995 375 34,28 90,80

Pozn. - ve sloupci "evidenční počet zaměstnanců' jsou uvedeny počty podle dnešního organizačního členění. Ve
skutečnosti byly v letech 1989 až 1992 stavy zaměstnanců vyšší, a to o zaměstnance bývalé ČTK, resp. ČSTK na
Slovensku, a bývalého střediska ČTK Repro.

Průměrný fyzický počet zaměstnanců, což je ukazatel, který vypovídá více o změnách
v průběhu roku, dosáhl v roce 1995 počtu 383, cožje méně o 56 osob a o 12,8 % proti roku
1994. Rozdílné procento poklesu proti poklesu okamžitého stavu je způsobeno vyššími tempy
v první polovině roku. Pokles počtu zaměstnanců v jednotlivých čtvrtletích roku 1995 a jeho
zpomalující se a již téměř neměnný vývoj je patrný z následujícího přehledu:

Pokles stavu zaměstnanců je doprovázen změnou poměru zaměstnanců-redaktorů
k ostatním. Vývoj tohoto poměru v uplynulých třech letech byl následující:

Rok procento

1993 47,25

1994 50,61

1995 56,27
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b) vývoj mezd

Ukazatel 1995 1994 %

objem vyplacených mezd ( v Kč) 63 183573 59369277 106,42
průměrný přepočteny počet zaměstnanců 383 439 87,24

přidaná hodnota 98060000 80013549 122,55

průměrný výdělek 13 740 11270 121,92

Objem srovnatelných vyplacených hrubých mezd (bez odstupného a bez zahraničních
odboček) za celou ČTK se v jednotlivých čtvrtletích roku 1995 vyvíjel takto:

1.Q
2. Q
3. Q
4. Q

15448979 Kč
15686502 Kč
15 827767 Kč
16180325 Kč

+ 237 523 Kč tj. 101,5 %
+ 141 265 Kč tj. 100,9 %
+ 352558 Kč tj. 102,2 %

a dosáhl celkové výše 63 183 573 Kč (včetně vyplacených šeků zaměstnancům z FO).
Z uvedeného vyplývá, že tempo růstu bylo mírně vyšší ve druhém čtvrtletí (vyšší odměny za
práci v 1. pol.) a také ve čtvrtém čtvrtletí (zřejmě ze stejného důvodu). Proti roku 1994
došlo ke zvýšení absolutního objemu těchto mezd o 3 735 233,- Kč, což představuje
nárůst 6,3 %.

Průměrná mzda dosáhla ve srovnatelném vyjádření v roce 1995 13 740,- Kč, její
nárůst mezi jednotlivými čtvrtletími roku 1995 kopíruje trend objemu vyplacených hrubých
mezd a v absolutním vyjádření je tento:

1.Q
2. Q
3. Q
4. Q

13026 Kč
13 611 Kč
13 933 Kč
14434 Kč

+ 585,- Kč tj. 104,5 %
+ 322,- Kč tj. 102,4 %
+ 501,- Kč tj. 103,6 %.

Proti roku 1994 vzrostla průměrná mzda 021,9 %, tj. absolutně o 2470,- Kč.

4) Hospodářské výsledky ČTK v r. 1995

aj výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát je součástí roční závěrky a je v plném znění uveden v příloze. Ve

srovnání s rokem 1994 se zvýšily tržby za prodej zboží, výrobků a služeb o 12 mil. Kč, což
spolu se snížením záporného rozdílu změny stavu vnitropodnikových zásob o 7,5 mil. Kč a se
stagnací výkonové spotřeby způsobilo zvýšení přidané hodnoty o 18 mil. Kč. Přiměřeným
způsobem se vyvíjely osobní náklady a odpisy (zvýšení o 7,2 ; resp. o 1,7 % je nížší než infla-
ce). Velké snížení ostatních provozních výnosů o 14 mil. Kč souvisí v největší míře se
snížením dotace na zahraníční zpravodajství. Na celkovém hospodářském výsledku, který činil
2 676 tis. Kč, se provozní hospodářský výsledek podílel ztrátou ve výši 3 285 tis. Kč, hosp.
výsledek z finančních operací ziskem 2 393 tis. Kč. Z toho vyplývá hospodářský výsledek
z běžné činnosti ve výši - 892 tis. Kč a mimořádný hospodářský výsledek + 3 568 tis. Kč.
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bj Vlivy roku 1995
V roce 1995 byly zaznamenány následující vlivy, které působily jednorázově nebo výji-

mečně na výsledky hospodaření. Tyto položky souvisí kromě nákladů na redakci informačních
služeb s dokončením restrukturalizace a s vypořádáním dlouhodobých vztahů se zahraničními
partnery. Souhrn těchto vlivů snížil hospodářský výsledek o 3 466 tis. Kč.

náklady na zrušená střediska

náklady redakce informačních služeb

změna stavu zásob

mezisoučet

-2564,80
-1 224,00

-5503,00

-9291,80

odpis nedobytných pohledávek

převod rezerv do opravných položek - rozpuštění rezerv

převod rezerv do opravných položek - tvorba opr.položek

mezisoučet

mezisoučet

-2820,00

5329,10

-2258,00

251,10

2867,90

2706,60

5574,5

-3466,20

náklady % výnosy % hosp.výsl. bilance

Agentura (bez sítě zahr. zpravodajů) 139723,40 57,10 163596,00 66,13 23872,60 2863,20

vedlejší činnosti 10375,10 4,24 6378,30 2,58 -3996,80 -113,30

řízení a správa II 180,60 4,57 22,00 0,01 -11 158,60 -I 250,50
provoz 25624,60 10,47 5 917,80 2,39 -19706,80 1 154,30

zahr.zpravodajství 24829,90 10,15 16416,40 6,64 -8413,50 -1 170,20
společné nákl, a výnosy 32975,40 13,48 55054,30 22,25 22078,90 6695,00
celkem 244709,00 100,00 247384,80 100,00 2675,80 8178,50

doúčtování Reuters

doúčtování Typlan

celkem

5) Hospodaření jednotlivých činností

aj Hospodářský výsledek podle činností
Následující tabulka podává přehled o podílu jednotlivých činností na nákladech, výno-

sech a tvorbě hospodářského výsledku. Sloupec "hosp.výsledek" zachycuje výstupy finančního
účetnictví, t.j. bez započtení režií. Ve sloupci "bilance" jsou již zohledněny výstupy vnitropod-
nikového účetnictví (režie a vnitropodnikové převody).

b) Dotace ze státního rozpočtu
V roce 1995 byla ČTK poskytnuta podle § 10 odst. 2 zákona Č. 517/92 Sb. účelová

dotace na zahraniční zpravodajství ve výši 16 mil. Kč. Tato dotace byla schválena usnesením
vlády České republiky ze dne 21.září 1994 Č. 524 o státním rozpočtu ČR na rok 1995 z kapi-
toly "všeobecná pokladní správa". Dotace byla uvolňována rovnoměrně v těchto termínech:
23.února; 24. května; 28.července a 6.1istopadu 1995. Tato dotace je účelová a musí být
samostatně evidována a vykazována.

- 24 -



- 25 -

Pro hospodaření sítě zahraničních zpravodajů je stanoven pokyn GŘ č.ll/95 ze dne
29.6.1995. Čerpání účelové dotace je sledováno prostřednictvím zahraničních odboček v
rámci střediskového hospodaření. Náklady na odbočky jsou evidovány jednotlivě v sestavě
"výsledovka" .

Přestože byla v roce 1994 síť zahraničních zpravodajů zredukována právě s ohledem
na pokles, až zánik dotací ze státního rozpočtu, celkové náklady na její provozování dosáhly
téměř částky 25 mil. Kč. Rozdíl proti přiznané dotaci hradila ČTK ze svých prostředků. Dota-
ce byla řádně zúčtována se státním rozpočtem, vyúčtování a přehled čerpání nákladů po
jednotlivých odbočkách v průběhu roku jsou uvedeny v příloze.

c) Kalkulace nákladů na zpravodajsky servis
Následující tabulka podává přehled o rozhodných nákladech na hlavní předmět činnosti

agentury - zpravodajský servis. Je z ní patrné, že přes relativní úspory v oblasti osobních
nákladů a nákupu agentur je celkový nárůst vstupů díky enormnímu růstu nákladů na spoje a
cestovné vyšší než inflace, za dva roky činí 34,5 %.

Čerpání rozhodných složek výrobních nákladů na pořízení zpravodajského servisu:

rok 1993 rok 1994 rok 1995 poměr 95/93

objem tis.Kč podíl objem tis.l\:':: podíl objem tis. Kč podil v ~Io

osobní náklady (mzdy+pojištění) 44 755J)() 56,27 44453,00 49,90 52 250,00 48,86 116,75

náklady na spoje 6 524,()() 8,20 10 666,00 11,97 14818,60 13,86 227,14

nákup agentur 10 034,00 12,62 13283,00 14,91 11223,80 10,49 111,86

odpisy HIM a DHlM 16 886,()() 21,23 18836,00 21,14 25 106,80 23,48 148,68

cestovně I 337J)() 1,6R I 845,00 2,07 3549,20 3,32 265,46
, i i I i i i

celkem 79536,00 l(JO,OO 89083,00 100,00 106948,40 100,00 134,47

6) Ukazatele finanční analýzy
Pasáž věnovaná finanční analýze má za cíl ukázat vývoj ukazatelů důležitých z dlouho-

dobého hlediska. Již tradičně výborné jsou ukazatele dlouhodobé stability a likvidity, ukazatele
ziskovosti nedosahují žádoucích hodnot z hlediska investorské náročnosti, nicméně jejich
vývoj v čase je pozitivní.

Významným rysem ukazatelů stability je trvale klesající podíl financování z cizích
zdrojů. Souběžně klesá objem závazků i objem úvěrů. Perspektivně to vytváří dobrou star-
tovní pozici pro financování rozvojových programů.

Ukazatele Iikvidity jsou ve srovnání s žádoucími hodnotami až předimenzované.
Příznivě na ně působí proti směrný pohyb objemu finančních prostředků a závazků.

Ukazatele ziskovosti jsou sice ovlivněny skladbou aktiv ČTK, nicméně i po odpočtu
neproduktivních finančních investic (ČTK Repro) by vykazovaly hodnoty srovnatelné snad
s vývojem v ČR, nikoliv však s hodnotami zajímavými z investičního hlediska.



b) ukazatele likvidity
podkladové údaje
pohotové platební prostředky'

penízc+pohledávkv

oběžné prostředky

krátkodobé závazky

31.12.92 31.12.93 31.12.94 31.12.95
32050 21789 48068 59889

100 155 88928 97122 101439

143743 125208 115 787 111 687

61 302 34972 26759 17784

a) ukazatele stability
Podkladové údaje 31.12.92 31.12.93 31.12.94 31.12.95
vlastní zdroje 458516 461701 461084 461 923

aktiva 558 356 541688 513 386 494461

závazkv 97 474 59582 34565 22520
úvěrv 36172 24520 4200 4200

Ukazatele ( v %)

podíl vlastních zdrojů 82,12 85,23 89,81 93,42
ukazatel věřitelského rizika 17,46 11,00 6,73 4,55

poměr závazků a vlastních zdrojů 21,26 12,90 7,50 4,88
podíl úvěrů na vlastních zdrojích 7,89 5,31 0,91 0,91

Ukazatele

okamžitá likvidita 0,52 0,62 1,80 3,37
běžná likvidita 1,63 2,54 3,63 5,70

celková likvidita 2,34 3,58 4,33 6,28

c) ukazatele ziskovosti (v %)
Podkladové údaje 1993 1994 1995
zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) -246 6851 3 165

zisk před zdaněnim (EBT) -5848 4405 2676

zisk k rozdělení (čistý zisk - NI) -5848 1675 2676

celkové náklady 270831 246664 244709

celkové výnosy 264983 251068 247385

aktiva celkem 541 688 5 I3 386 494461

vlastní jmění 461701 461 084 461 923

tržbv za zboží, výrobky a službv 1<)7575 177840 189 824

zisková marže (čistý zisk/tržby) -2,96 0,94 1,41

základní produkční síla (EBIT/aktiva) -0,05 1,33 0,64

výnos na aktiva (čistý zisk/aktiva) -1,08 0,33 0,54

výnos na vlastní jmění (čistý zisk/jmění) -1,27 0,36 0,58

nákladovost 102,21 98,25 98,92
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7)Závěr
Do roku 1996 vstupuje ČTK poprvé po 77 letech své existence jako ekonomicky

zcela nezávislý subjekt. Vstupuje sem v silné pozici, která je charakteristická zlepšenou sklad-
bou majetku, nízkou zadlužeností a dostatečnými rezervami pro realizaci přijaté ofenzivní
strategie konkurečního boje

Přílohy

Dokumenty
• výrok auditora

roční závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha roční závěrky)
kopie zúčtování dotace se státním rozpočtem

Grafy
struktura aktiv
vývoj oběžných aktiv
vývoj závazků a finančních prostředků
vývoj hospodářského výsledku (před zdaněním)
vývoj hospodářského výsledku - porovnání s rozpočtem
produktivita z přidané hodnoty a průměrná mzda
vývoj počtu zaměstnanců, objemu mezd a průměrných výdělků
struktura zaměstnanců podle činností
vývoj dotací ze státního rozpočtu
náklady podle druhů

Tabulky
čerpání nákladů na zahraniční odbočky



Auditorská zpráva

Provedli jsme audit účetní závěrky České tiskové kanceláře, povolená zkratka ČTK, se sídlem:
Opletalova 5/7, Praha 1, lČO: 47 11 5068 sestavené k 3 1.prosinci 1995. Audit byl proveden
v souladu-se zákonem Č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky, které
vycházejí z mezinárodních auditorských směrnic.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a
správné v souladu s platnými zákony a předpisy jsou odpovědné statutární orgány l:TK .. Naší
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 vybraných účetních údajů a dalších informací prokazujících údaje účetní závěrky a
posouzení účetních postupů použitých ČTK při sestavení účetní závěrky. Jsme přesvědčeni,
že provedený audit dává dostatečný základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle! našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných aspektech zobrazuje majetek.
závazky, vlastní jmění a finanční situaci CTK k 31.pro:iinci 1995 a výsledky jejího hospodařeni
za účetní období 1995 v souladu se zákonem Č. 56311991 Sb. o účetnictví a příslušnými
předpisy.

Y Praze, 15. března 1996

HZt!~O
auditor - licence KA ČR č. J.I

-.
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AKTIVA CElKEM 001 667 334 172 872 494 461 513 386
A Pohledévky za upsané viutni jménl 002 - - - -
B Stála aktiva 003 547 900 170 614 377 286 387 447
s I. Nehmotny lnvestlčnl maletek 004 7 476 1 330 6 145 1 443
B I 1 Zřizovacl vydaJe 005 - - - -
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f.-.

tJ. II. Hmotný IIIvesUtnl majetek 012 376 044 169 284 206 760' 221 704
tl II 1 Pozemkv 013 13 462 - 13 462 13 462

L Budovy. haly a sl<lvby 014 135 907 35 187 100 720 94 481
j Stroje: přlstrole a zařlzenl. dopral/ni prostfedky

P9 924 112 519 87 405 100 450a inventář 015
4 Péstltelskě celky trvalych porostů 016 - - - -
5 Základn: stáco a talni zvlřata 017 - - - -
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d !poŠkytnuté z<\lohy na hmotný investltnl-

020 410 - 410 159rnajetex

g Opravna položka k nabytému majetku 021 - - - -f..----
tj lil FinancnJ mvesuce 022 164 380 - 164 380 164 300
B III I Podllové cenné paplry a vklady v podnlclch 163 800 163 800 163 800s roznoduilcírn vlivem 023 -

2 Poduove cenné p,!plry a "klady 1/ podniclch - - - -s podstatným vuvern 024
3 Ostatnl rnvestlčnt cenné paplry a IIl<lady 025 519 579 I 500-
.. půjeky podnlkům ve Skupině 025 - - - -

L 5 Jlf.é ttnancnl investice OV - - ...- -
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r označ.

I d

I 999
I

9é!né lItetnl obcootAKTIVA I !<\d.

I

! C

i ...•inulé ut. obdob I I
I Brutto I i<orekcB j---N-e-tt-o---ll Ner.o I

1 2 3 I ·1 ,
I I

C. I Obé.tna aktiva I u26 1

b

115 787113 946 2 258 111 687
! 029
I

C. I. I ZMoby

0:'.0 I
18 665

7 387C. I. 1. I MaterlaJ

2. I Nedokon~8na vyroba a polotovary ! C31 i
Tv32
I

i 033 !
I

10 249
I

3 918 !

5 545

10 249 I
3 918 i

J. I Vyrobky

4. I Zvl/ata

1
5 545 !

141
11 132 I

5. Ilbo11 OJ.4 I785 I
6. I Posllytnuté Ulohy na USOby I 035

I

785 I

C. II. I Dlounocone pohled;\\II(y 036 !
I 0371
-'036 '

I - i
I - I - I

C. II. 1. I Pohledávky 1 obchodnlho styku

2. I Ponledávky ke spotečnlkůrn a sdruženl

3. I PonletUvky v podniclcll , rOlna<lUllclITl vlivem I 039 I
i

43 808
40 981

2 098

2 258
2 258

H 550
38 723

49 054
45 339 !

uJO

I C. IV. I Flnanenl majatek 051 !
I 052 I

729

5 488 ;

2 607

4. I PohleaávKy " podnlclch , podsratnyrn vlivem J4() I

I~

2 098

729

7. I Pohledávky v pocnlclch s ~Iatnym vlivem

C. 1V.1.! P"nlze

1 108
59 889

712
59 889

712
48 068

545
I 053 ! 47 5232. I Účty v bankach

055 I

87

1 973 539

10 152

S. I Jiné pohledá"ky

C. ;11. I Kratltodobé pollledávky

~I ')43 I"-----4I i)4.4 I
i .

. 045 I

59 177

5 488
1 184
1 016

59 177

80

1 184
I 1 016
II 87

I 80

8 409
1 ?,~

~IO

6 963
170

C. 111.1. I Pohledávky z obchodntho styku

3. I Sociálnt zabezpecanl

4. I Slal - danové pohledávity

I 0.7 1
i

5. I Slál - odlolené danové poruedávka

6. I POhledávky v pcdrucích s rozhodujlclm Vlivem -j C48
I

I 049 I
~I

I
8. I Jiné polliedávlty

3. I Kr~!ltodobý HnaOCilI majetek U54

O. I Ostatn] aktiva - pfechodné účty aktiv

D. I. ICoI80V' loZlI~nl 056 ,

I 'Qš7i
I I
Fr--r-::=-t

059
:I ~ I

D. I. 1. I N~klady pll!tlch obdobl

2. I P/llmy pll!Ucll obdobl

3. I Kursové rozdlly aktlvnl

D. II. I Dohadně utty aJttlvn I ! 060

Konlrolnl elslo

4 304 I
2 665 030

- 30 -

4 304
691 488

1 743
2 051 801 I
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I
I,
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označ. PASIVA lad. Stav v běZném ůčet. obdob I Stav v minulém ůčel. oIldobl
a b c 5 6

PASIVA CElKfM 061 494 461 513 386
A. Vlastni jménl 062 461 923 461 084
A. I. ZAkladnllménl 063 465 402 465 402
A. I 1. Základnllměnl 064 465 402 465 402

2 Vlastni akcie 065 - -
A. II. Kapitilové fondy 066 263 263
A. II. 1. Emisn', ažto 067 - -

2 Ostatnl kapitélové fondy 066 15 753 15 753
3. Oceňovacl rozdlly z pfeceněnl majetku 069 - -
4. Oceňovact rozdlly zlcapítálových útasll 070 -15 490 -15 490.

A. III. Fondy ze zisku 071 3 977 4 138
A. 111.1. Zákonny rezervnl fond 072 2 540 2 540

2 Nedělltelny fond 073 - -
3. Statutarnl a ostatnl fOndy 074 1 436 1 598

A. IV. Hospodáfsq vysledek minulych let 075 -10 394 -10 394
A. IV.!. Nerozděleny zisk rnlnulych let 076 - -

2. Neuhrazená ztráta mlnulych let on -10 394 -10 394
A. V. Hospodéfsq výsledek bělného ůčetnlho obdobl t+ I - ) 078 2 676 1 675
B. Cízl Zdroje 07Q 22 520 34 565
B. I. Rezervy oeo 80 3 606
B. I. 1 Rezervy zlltonně 081 - -

2. Rezerva na kursové ztráty 082 80 170
J. Ostatnl rezervy 083 - 3 436

8. II. Dlouhodobé závazl<y ()8.4 455 -
B II. t. Z.Av8Zkyk podnikiJm s rozhodujlclm vlivem 085 - -

2. Závazky k podnikóm s podstatnym vlivem 086 - -
3. Dlouhodobé prlleté dlohy 087 455 -
4 Emilovan' dluhopisy 088 - -
5. Dlouhodobě směnky k Úhradě 089 - -
6. Jiné dlouhodobé závazky 090 - -



Stav v běžném účet. obdO~1 'T S-t,-::-: minul'~m ~".t ob'(10hl~
5 ti'

~--~--------------------------------------r-~----------------t----------·----
17 784 26 7)9~~--:'-----------------_f_-_f_---~-~---t------ ..--_.-
10 705 17 113

označ. P II S I V A
a b

B. III. KrAlkodobé zAvazky

C. II.
Kontrolnl elslo

B. III. 1.~ ZAv4Zky Z obchodnlho styku
• i

rád.
c

091

092

2. ZAvbky kl! ~polěčnlkům a sdruženl 093

2 494

~------------------------------_4--~-------------+------------
3. Závitky k tamAstnancům 094 2 801 2 902

095

096

097

098

8. ZAvUky ~ podnlkOm S pád$t:ttnym vlivem 099

Ostatn! páslva - prechodné účty pastv

Cuové rozlllanl

S. Stát - da"ové dvazky a dotace

2 751
1 527 4 057~---'------------------_f_---+-----=-----+-----_ .._---

C. I. t. VýdAJe prllUCh obdobt

4. Z;\vazky ze socllilnlno zabezpečeni

6. StAt - odlo1en~ dal\ový zAvazek

7. ZAvLtky k podnlkúm s rozhodupclm vlivem
i

9. Jiné dvazky 1(lO

2. BHné bankovnl ůvéry 10.1~--------------------------------------------~---+-------------------+-----------_.------
4. KrAlkodob~ nnsnénl výpomocI 104

105

t08

C.
~--~--------------------------------+-~---------------r--------------

-]g3 -~

~B--IV-.~~B-a-n-ko-v-n-IW--ě-~-a--~-~-m--oc-I~--------------------------4--,O-,-+---------4--2--0-0-----+--------4---2~-~

B. IV.1. Bankovnl wěry dlouhodobé • 102 4 2 O O 4 ~ O O -1

C. I.

10 019 17 737~---~-----------~-----------------_f_-_+----~~~~-_+--~~-~---.-
7 120 8 374

107

2. výnosy pl'llllch obdob I

548~------------------------------_4--~------~~---~.---------------
6 471

100J. Kurso,,~ rozdlly paslvnl

Dohadné úety paslvnl

108 8 298
.-----1

76109

110 2 899 9 363
999 1 972 270 2 042 506

Podpis statuttrnlho org~nu
nebo fyZické osoby. kler!
je ocelnl jednotkou

11. 3. 1996

Milan Stibral
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O~oM oopovédná za ůč~lni
19.vérku (,méno /I pooprs:

Milena Mašfltov<'1
lel iin~a

In • Radim Novák 349124210157



Název a sldlo ůčel1jl jednotky
Ú,~etllljedllut"a duručl
,iLctnl zavO,ku současně
s ,tuII,tcnl", daňového pliznAni
ld d,," I pfij'"Ů

t < pfistu$lIél/lulinančnlmu
•.•fdJlI .

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
V plném rozsahu

k }.t: p.F.g.~A-.uR.L 199 ..?
(v celých tísícřch Kč)

-----_ .._--_.- - --'j
r

Výsledovka Ů~POD 2 - 01
------------._._-- ._-

S, Ilválcno MI' Cn
čj 261f7t 70"1995

IS.r. IKF Rok Měslc ICO
Ceská tisková........ , ,..- , .
~.9.:D.g.~l~J: .
9pJ.~.t.g.l9.Y..~ ?I.?. .
!Jl J.1 r.x~h~~ .

t < oklUSni stausncké SPfáv~
(jjh~llI~IIJII'Uútvaru CSU,
fe!.p k'dj:,ké slulislkké
'IHiÍvě)

O/llat.cllí TEXT Clslo Skutečnos] v úče1n1rnobdobl
fádku

sledovaném minulém
a b c 1 2

I Tr'!ly za prodej zbožt 01 4 104 1 322
ti Náklady vynalolené na prodané zbožl 02 3 101 1 303

t Obchodní marže (f.Ol . 02) 03 1'003 19
1\ Výkony (r. 05 i 06 I 07) 04 180 217 163 168
II. t Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 185 720 176 518

" Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastni výroby 06 -5 503 -13 350
:I Aktivace 07 ---_ ..

II Výkonová spotřeba (f.09 I- 10) 06 83 161 83 175
n I Spotřeba materiálu a energie 09 14 631 13·211
B ~? Služby 10 68 530 69·964-------

(f. 03 + 04 -- 06) 11I Přidallá hodnota 98 060 80 012
(; Osob nI náklady (f. 13 až 16) 12 99 768 93 092
c. I. Mzdové náklady 13 73 252 69 667
c. ". Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 - -
C :1 Náklady na sociální zabezpečeni 15 25 133 21 889
c ·1 Sociálnl náklady 16 1 383 1 536___ o

17n Daně a poplall.v 2 859 917___ o

I' Odpisy nuhmoíuého a hmotného Investičnlho majetku 16 34 122 33 562
III Tržby z prodeje investičnlho majetku a materiálu 19 1 234 7 996---

Zůslatková cena prodaného Investičnlho majetku a mate'riélu 20r 2 018 5 973-_.-
Zúčtován! rezerv a časového rozlišeni provozních výnosů 21IV. 280 -

G Tvorba rezerv a Časového rozlišen! provoznich nákladů 22 - 280-
23V Zúčtováni opravných položek do provoznfch výn~sů - 711-----

Zúčtovánl opravných položek do provozních nákl'dů 24 ,II 2 258 -___ o

25VI Ostatní prOVOZilIvýnosy 41 093 55 227___ o

26I Ostatní prOVOZilInáklady 2 927 4 886
VII Převod provozních výnosů 27 .- - .

J Převod provoznlch nákladů 26 - ----_.-
Provozní hospodářský výsledek
[I. \I 12 17 tB I 19 ·20 I 21 - 22 I 23 . 24 ~25 . 26 I ( 27) (2BlI 29 -3 285 5 236

._._--

,"1 1111 AliCI'. Pldlla W9fi
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Označení TEXT Clslo Skutečnost v účetním obdob I
fádku

sledovaném minulém
a b c 1 2

VIII Tržby z prodeje cenných paplrů a vkladů 30 - 150.
K. Prodané cenné paplry a vklady 31 - 150

IX. Výnosy z finančnfch Investic (f. 33 1 341 35) 32 3 234 2 885
IX. 1. výnosy z cenných paplrů a vkladů v podnicích ve skupině 33 - -

2. Výnosy l ostatních Investičnlch cenných paplrů B vkladů 34 - 1 350
3. Výnosy z ostatnlch linančnlch investic 35 3 234 1 535

x. Výnosy z krátkodobého linančnlho majetku 36 - -
.-

XI Zúčtován! rezerv do IiMnčnfch výnosů 37 170 90
.- -

L Tvorba rezerv na linančnl náklady 38 80 170
XII Zúčtován! opravných položek do linančnfch výnosů 39 - -

M Zúčtováni opravných položek do linančnlch nákladů 40 - -
f--.

XIII Výnosové úroky . 41 2 083 8('}
tj. Nákladové úroky 42 489 2 446

XIV. Ostalnllinančnl výnosy 43 232 -BO
O. Oslatnl finanční náklady 44 2 757 2 631

xv. Převod linančnfch výnosů 45 - ----
P. Pfevod flnančnlch nákladů 46 - -f----.

Hospodáfský výsledek z linančnlch operaci•
{f.30 . 31 1 32 1 36 1 37 . 38 139· 40 I 41 ·42 I ~3 44 I ( 45) - (.- 46)) 47 2 393 -1 491

n. Daň z pfljmů za běžnou činnost (f.49 + 50) 48 - -5 118
R. r. - splatná 49 - . -5 118

2. - odložená 50 - -
51

.. I tospodáfský výsledek za běžnou činnost (f.29 47 .. 48) 52 -892 8 863
XVI. Mhnofádné výnosy 53 12 079 18 739

S Mlmoládné náklady 54 8 511 18 079
r Dar'\ z pfljmů z mimořádné činnosti (f.56 -I 57) 55 - 7 848
r. 1. - splatná 56 - 7 8118

2. - odložená 57 - -
• Mimofádný hospodářský výsledek (ř. 53 .. 54 - 55) 58 3 568 -7 188I

U. Převod podllu na hospodářském ~sledku společnlkům ( ~1-- ) 59 - -_.
H. Hospodářský výsledek za účetnl období ( I I ) (f.52 I 58 59) 60 2 676 1 675

Ilospodářský výsledek před zdaněn lm ( I I . )(r 29 I 471 53- 54) 61 2 676 4 405
Kontrolnl člslo (f. 01 až 61) 99 I 959 356 937 044

!l
Odesláno dne: Podpis statutárntho láno Os •.• ~,ěd"á za uče,n;,,~ OSOh~ovědná za účellll

nebo'l.';'ké "V,ke,é (jmfi6 a po pls) Zái,2 měno a;odpiS)
~uče nl jednotk •• f. ~f~11. 3. 1996 t,L ',L~ ~- (\ Mllena ašátová

I tel. : linka:
JUDr. Milan Stibral Ing. Radim Novák 24L10157 3491
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ČEsKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ
PŘílOHA ÚČETNI ZÁVĚRKY 1995

!-Obecné Údaje (čI. \I přílohy 3 Opatření MF č.j. 281/71 701/95 z 21.12.1995, kterÝm
se stanoví obsah lJčetní závěrky pro podnikatele)

(1) Česká tisková kancelář, Opletalova 5/7, Praha 1 je podle zákona č.517/1992
Sb. veřejnopr ávní institucí. Rozhodující činnosti je šíření slovního a obrazového
zpravodajstvi.

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

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

(2) ČTK má 61 % podíl na základním jmění a.s. REPRO, Žirovnická 3124. Praha
10, který představuje 163 800 400.-Kč. Hospodářský výsledek této a.s. není zatím
znám. Daňqvé přiznání podává až k 30.6.1996. Údaje proto dodáme dodatečně.

(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období byl 415. z toho
řídících pracovníků 13.

r:llZdOVé náklady-účet 521 4443 752,- Kč
1 557 578,- ~(č

Osobní náklady celkem z toho řídlc! pracovnici
73251 849,- Kč

_ ., 25132843,-Kč
--

Iláklady na soc.zabezp.- účet 524 I _

Výše půjček řídících pracovníků 10 OOO,-Kč.

11- Informace o lJčelnlch metodách a obecných účetnlch zásadách 5! ~RŮsobech
oceňování( čI. III).

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

(2) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů (čI. 111,2.3.)
Do pořizovací ceny nakupovaných zásob jsou zahrnuty náklady na dopravu a clo.

(3) Změny způsobu oceňování (čI. 111,2.4.)
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a účtování. uspořádání položek účetní
závěrky a obsahového vymezení těchto položek nebyly oproti předcházejlclmu období
použity.

- 35 -



(4) Opravné položky (čI. 111,2.5.)
Opravné položky k majetku nebyly vytvořeny.

(5) Zpúsob sestavení odpisových plánů (čI. 111,2.6.)
Odpisový plán vychází ze stavu na konci roku přičemž výše odpisů zůstává zachována.
Pro nově pořízený majetek byla stanovena tato metoda účetních odpisů:

odpisová skupina % doba odpisování
1 25,00 4
2 12,50 8
3 6,70 15
4 3,40 30
5 2,00 50_.

V roce 1995 organizace nevyužila možnosti odečtu 10 % vstupní ceny hmotného
majetku podle § 34 odst. 3 a) zákona Č. 586/92 Sb. o daních z příjmů v částce
2305719,- Kč.

(6) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu (čI. III, 2.7)
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je pro přepočet k 31.12.1995
použitý kurz - devizy prodej. U účetních případů vzniklých od 16.října 1995 podle § 24,
odst. 2, písmo a.b.c.d, zákona o účetnictvf se používá pro přepočet cizí měny na českou
měnu kurs devizového trhu vyhlašovaného Českou národní bankou.

111- Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát (čI. IV)

(1) Účetní jednotce byla poskytnuta dotace z kapitoly Všeobecná pokladní
správa podle usnesení Č. 524 o státním rozpočtu ve výši 16 mil.Kč na zabezpečení
zahraničního zpravodajstvL

(2) Hmotný a nehmotný majetek (čI. IV, 3.1.)
(a) rozpis samostatných movitých věci v tis. Kč

účet 022 účet 082
energetické a hnací stroje a zařízení 17 191 8599
~racovní .~r.9ie a zařízení 914 756
přístro~_.__ 161 058 94029
~ravní_e!gslředky 5722 3950
inventář 15040 5185------
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(tJ) nehmotný investiční majetek v tis. Kč

software
účet 013

6918
účet 073

1 330

(c) finanční pronájem tří osobních vozů značky ŠKODA Felicia

splátky za celou dobu pronájmu
skutečně uhrazené splátky
tli JUOUcíplatby

683146,-Kč
41 316,-Kč

641 830,-Kč

(d) přehled o nejdůležitéjsich titulech pro přírůstky a úbytky investičního majetku - viz
příloha, tabulka č.1.

(e) drobný hmotný investiční majetek v tis.Kč

účet 028
21 578

účet 088
21 578

(f) závazky kryté zástavním právem:
úvěrová smlouva ze dne 26.10.92 na 14 mil. Kč u ŽB je kryta zástavním právem na dům
cp.2389 Žirovnická ul., Praha 10. Smlouva je splatná 31.12.1996. V roce 1995 nebyl
úvěr splácen, protože splátky roku 1995 byly předčasně zaplaceny v r. 1994.

(Il)CTI< vlastní akcie těchto podniků:

r-CONOMIA - 4 x 50 akcií v hodnotě 100000,-
/Z.> 1000ks akcií v hodnotě 100,-
IH:=PROa.s.
HO kUSI:l jednotlivých akcií

400000,-Kč
100000,-Kč

163800400,-Kč
79401,-Kč

Jedná se o /.í(J podniků po jedné akcii zakoupené pro účely redakce inforrnačnlch
služeb.

(3) Pohledávky (3.2.)
Pohledávky po splatnosti k 31.12.1995 činily 27 854 tis. Kč

(4) Vlastní jmění (3.3)
Vlastni jmění se zvýšilo o 839 tis. Kč. Tento rozdíl proti minulému roku se skládá ze
sníženi zůstatku ostatních fondů o 162 tis. Kč a naopak ze zvýšení hospodářského
výsledku běžného období o 1001 tis. Kč.
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(5) Závazky (3.4)
Závazky po splatnosti činily k 31.12.1995 celkem 2 069 tis. Kč

(6) Zákonné a ostatní rezervy (3.5.) - v tis. Kč

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

náklad HV
78520,4 36552,0
23139,6 4360,0
32972,7 -12583,4
10375,2 -3996,9._.. --L. -'--'---- __ _...!.--L_~_...!.~

Přílohu sestavil: M. Kubová

Přílohu sel.valit: Ing. Radim Novák, ekonom: ký ředitel ČTK
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31.12.94
pořizovacl

cena přlrůstek
úbytek
odpis

31.12.95
zústatková

vyř.-prodej hodnota

lahulka Č. 1

Přín"lstky a úbytky investičnfho majetku podle skupin
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ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ
Opletalova 5, 111 44 Praha 1
tel. (02) 24227711, fax (02) 24225387

MINISTERSlVO FINANCI
ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Jiří Volf CSc
ředitel odboru 14

Letenská 15
PRAHA 1
118'00

V Praze dne 13.2.1996
č.j. E.t; jq /46

Věc: zúčtování dotace ze státního rozpočtu 1995

Na základě usnesení vlády ze dne 21.9.1994 Č. 524 o státním
rozpočtu České republiky na rok 1995 byla schválena dotace z kapitoly
Všeobecná pokladní správa pro ČTK ve výši 16 000 tis.Kč na zabezpečení
zahraničního zpravodajstvL

Dotace podléhá zúčtování se státním rozpočtem a proto v příloze
dopisu zasíláme "Závazné přiznání" ve dvojirn vyhotoven! a čerpání dotace
za jednotlivá čtvrtletí 1995 ve specifikaci podle nákladových položek.

Čerpání dotace ze SR:
I.Čtvrtletí 23.2.1995
II.čtvrtletí 24.5.1995
III.Čtvrtletí 28.7.1995
IV.Čtvrtletí 6.11.1995

4000000,-
4000000,-
4000000,-
4000000,-

Celkové náklady na činnost zahraničních poboček dosáhly výše
22769,9 tis. Kč. Rozdfl 6769,9 tis.Kč byl hrazen z prostředků ČTK.

Ing. Radim Novák
ekonomický ředitel ČTK

Příloha: 2x Závazné přiznání
2x čerpání podle nákl.pol.
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Jen pro podnikatelskou sféru

Podnik. subjekt předlož! do 15. února běž. roku
1 x místně piislušně řln. úřadu
1 x ústřednímu orgánu

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

}~AH4 13.1.QfJ.......... 1. .
místo a datum

Příloha Č. 6

FZ

Ústřední orgán .

l1E§iť4/
Podnik. subjekt .

Tlg /((}I/ftl KIN'Cf L4/~Ý

ZÁVAZNE pŘIZNANi

na zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 1995
(v celých Kč)

Prohlašull,
že uvedené údaje jsou správné a úplné. V pňpadě.
že budou ;lJlštěny nesprávnosti. jsem si vědom sankcí
a jejich ůsledků.

" ',.. ""o".~'...~'-r-. -, '"~*" - 1..,.;.
;::: /-=?-. ".' 'e
.~ 4=;;~\~) ~'.~ (:(:, ,';!~'
tn~
~0

razítkolmHWli1'I:lc

. trl<
8ankovnr spojeni organizace: ..............................•.....................

Peněiní ústav: ~~.~.#.?~.~..7.'1 .
. ._ 612.61 tJ () O / OJ dO

ČIs!O účtu: .
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Fin.mcni zúčtování se státním rozpočtem za rok 1995" ( v celých Kč)

26

Ústiedni orgán: tfrk .
Podmk :iubj@kt ......••..••..•.••...........................................

nOTACE Učet Radek Předpis Ccrpánf Podnik. $ubJekt - resort j
.::toho: ČNB na rok 1995 Ic31.12.1995 odvedo dostano
~l)t;:h;:: ziepš. hosp. výsledek

828 1
828 2---
828 :3--
828 4
828 5

..l,PK (2890+3893+4896+7894) 6..-
I~:; ospodářstvi 5899 7-
'lodní hospodářstvi 6891 8
i lúd 9 .
dotace do kapitálových fondů

1820 10
-

1820 11
1820 12

(f. tO Ji: 12) 13
(ř. g • 1 ~) 14._--_.
~.'..'.~~~~řádné po Í:a J..lV ~ y

15 J~ IPU IlJI 16 104 14tJ----_ ..
16___ o

'di IJ4 444 I~ lid ddtJrlcinv. .lotac e celkem (i. 14+15+16) 17
---
Ootac e na investice--

908 18--- 916 19
CdkoV'j vztah ze zúčtování dotací 20 ~ Odd d40 I~ dtJd ~d(J(f 17 Ji 19) n2-14529001/0710 I-

--_._---
21
22
23
24
2S

27

Púm.lfllh'(

'j flCrluůl..:r :HI skrtnéte

llJ(\flfI.,/ 3 . t I q6 Vypracoval: k tiB() li4 Schválil:
/
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Čerpáni dotací za jednotlivá čtvrtletí 1995

I/Q II/Q IIIIQ IV/Q CELKEM-
materiál 71,4 182,7 111,0 290,6 655l..._--
~0ergie 9,3 57,5 40,8 99,3 __ 20f?!.~
g~!J1eskl.dodávky 16,9 101 5 117,6 115,6 351,~
9pravy a udržování 37,7 67,1 70,1 - 74,1 249,0
cestovné 118,0 194,1 292,7 408,9 f013,7
~I.užby' 1545,0 2554,1 1971,3 2850,0 892°ti
IJ]zqové náklady 1963,2 1966,3 1972,2 2388,2 8289,9
:;~c. a zdrav. pojištění 697,4 702,3 591,1 746,9 2737.7.
placené úroky -396 0,0 0,0 0,0 -396,

~!-

ost.fin. nákladv 1394 887 778 78,7 3846
NAKLADY CELKEM 4558,7 59143 5244 6 7052,3 22769,9
DOTACE 4000 O 4000 O 40000 4000 O __J.~OOO,.9_



Struktura aktiv k 31.12.1995

ostatni aktiva 1%
stroje a přístroje

18%

jiný hmotný majetek 2 %

budovy a pozemky
21%

zásoby 3% I
pohledávky 9% I

fin.majetek
12%

nehmotný majetek
1%

fin. investice
34%



140000 "'- .•..•.. .•..•.. .•..•..
120000 43588 -......-......

(Zásoby )
-......-...... ---

36280 18665 10 249
100000 -...... .•.•.. ----...... -- --*'"

-......
lil --

80000

vývoj oběžných aktiv od r. 1992 (v tis. Kč)

160000

60000

40000

-...... -...... .•.....

(peníze)
48068

20000
32050

1992 1993 1994

stav k 31.12. běžného roku

1995



70000

vývoj závazků a finančních prostředků od r. 1992

40000
>c:..I

,j:>, ~
O) <Ii.....•..

30000 --

36172
20000 ---

( úvěry
, , )

10000

, "

o
1992 1993

60000

50000

~-----~)

1994 1995
Rok



•25000

20000

15000

10 000

5000

)(J

~ ~ O-.J .~.•...

-5000

-10 000

-15000 -

-20000

-25000 -

vývoj hospodářského výsledku (před zdaněním) od 1.1. 1992

1992 1993 1994 1995

měsíc - načítaně



vývoj hosp. výsledku 1995 - porovnání s rozpočtem

15000,0

0,0

10000,0

5000,0

-5000,0

-10000,0



Produktivita z přidané hodnoty a roční průměrná mzda

300 ~----------------------------------------------------------------------------------~

250 -

200 --

100 ---- - ----

50 --- ---

o ~------
1993

,
j253
~

194

--- ( roční mzda )
;97: , ••.

1994
Rok

1995
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1500

1400

1300

1200

1100

1000

Ul 900
o

vývoj počtu zaměstnanců, objemu mezd a průměrných výdělků
od 1.7.1992

(průměrný výdělek (*1O) )

I

,

1992 1993 1994 1995



•

Struktura zaměstnanců podle činností k 31. 12. 1995

úoz
15%

TO
11 %

ostatní
3%

správa
8% .

provoz
9%

obchodní"
4%

úsz
50%

Celkem 375 zaměstnanců v evidenčním Stavu
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30000
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20000

15000

10000

5000

O

1990

vývoj dotací ze státního rozpočtu od r. 1990

44000 (2') 000 zahr. síť + 15000 investice)

1991 19951992 1993 1994
Rok
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NÁKLADY U·.HRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ ČTK V ROCE :995
v ::'5. Kč

NÁXLAIlY Bonn Bru3el Londýn Moslcv4 Ne••• York Půiž Varšava Videň odd ZZ Bratl.slava !\ošice Prievidza B.Bystrice CELlCEH
mater:'al 98,2 106,2 60,3 l.23, 1 ~01? 52,8 5,0 30,6 0,2 01 ~ 2,3 13,5 0,0 664,3oJ.-,.,)

-=nE=;~o? 1, I 13,6 23,50 0,0 :S,4 O (\ 0,0 C,O 132,4 0,0 0,0 0,0 207,0, ~
cst_~esk:a~.~oda~ky 58,8 80,S 65,4 lO, ., 10,3 51,4 2,3 34,3 1,5 38,1 0,0 0,0 0,0 353,6
~p=avy a uo=:c;-:ar.:' 54,2 45,2 32,9 :.1,5 1:",8 4 ., " 7 ó7 ,1 ~ 1 13,9 0,0 0,0 0,0 246,8.,~ ~, u,_
ces t cvne 93,0 54,6 74,2 57,4 135,2 49,5 34,1 239,1 0, -; 141,2 11,1 79,9 21,7 997, 7
~.áklac!y na .:-ep=e:entac:.. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6
sl.'.J:by ::e':,.:,err. S59,0 594,3 1212,9 1400,0 ::'508,8 995,0 166,5 327,6 5,1 1633,5 82,9 63,2 1,3 8850,2
mz ccve ~.áLady 1054,1 l1S6, ° 1120,6 -:92,.., 1102,6 1240,7 0,0 0,0 434,7 1101,4 154,2 171,9 31,3 8290,2,
soc. a z c r av o t n ; poj iš:~r.: 340,1 382,5 395,5 247,2 389,3 417,4 0,0 0,0 37,4 528,1 0,0 0,0 0, ° 2737,S
?oku:y a ~8n=le 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 C,O 3,0
.:>a?isy 12:,0 76,6 83,0 156,3 145,7 101,0 59,0 0,0 0,5 440,0 81,7 76,5 0,0 1347,3
~lacené uroKy 0,0 0,0 0,0 0,° 0,0 0,° 0,0 0,0 -39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,3
cst.atol. ž í r•. náklady 102,4 41,8 41,9 6,6 65,8 56,7 5,3 37,0 11,3 10,3 0,0 0,0 0,0 379,1
many.a " skody 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,5 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 223,9

rr:.:"mořaéne naklacy 26,3 35,-5 2,- 5,6 90,1 0,0 C,O 0, 7 0,0 94,9 7,5 15,3 0,0 278,6o s t . r

aosud neu';eaené 17,8 6, 7 72,S 43,3 24,4 54,9 4, I 7, s.- 0,5 28,4 0,0 0,0 0,0 260, 7

vru, t ropo ani kO':é :1ak::'acy 2,1 0,0 0,6 14,5 0,0 0,0 7,3 ? ' 0,6 0,0 0,9 0,0 0,0 28,1-, ~
Ul 283.5,0 2623,8 3186,3 2168,9 3581,8 3262,6 289,9 746,0 459,5 4260,3 340,6 420,3 54,3 24829,3~ N.:'.y'L..'z'.:,!, ::::,y.s~



Rada ČTK
k rukám předsedy Rady p. redaktora JEŠE
Opletalova ul.
Praha 1

fax 02/24212775

věc Dobrozdání k předkládanému rozpočtu ČTK Praha pro rok
1996

1. Rozpočet se opírá o předpoklad růstu tržeb za agenturní vý-
kony o cca 9 mil. Kč. Výkony agentur činí více než 2/3 cel-
kového objemu výnosů. Klade se otázka, zda tržby nelze zvý-
šit případným prodejem nemovitostí ČTK nevyužívaných, jako
jsou např. skladové plochy v Štěrboholech.

2. Doporučuje se provést analýzu nemovitostí ve vlastnictví ČTK
s výhledem na jejich další využití.. Jejich případn~ prodeji
nebudou-li ani ve výhledu využitelné, zlepší hospodářské
výsledky ČTK. Vzhledem k tomu, že prodej nemovitostí je vždy
otázkou dlouhodobou, nechce-li prodávající vysloveně prodě-
lat, s takovýmito výnosy nelze v předkládaném rozpočtu uva-
žovat.

3. Rozpočet na rok 1996, tak jak byl Radě předložen, tj. v čle-
nění na jednotlivé měsíce roku, tištěný petitem, není pro
potřeby Rady nezbytný. Rada totiž nesleduje každý měsíc, zda
rozpočet byl či nebyl překročen, resp. nedočerpán. Pro potře-
by Rady se však jeví jako účelná juxtapozice skutečnosti za
uplynulý rok (v našem případě 1995) a plánovaného rozpočtu
na rok budoucí (rok 1996).

4. Rozpočet na rok 1996 doporučuji Radě ke schválení. Jsem toho
názoru, že de facto již byl Radou schválen.

Ing. Zdeněk PETRÁK
I t

V Hradci Králové 7. 4. 1996
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Rada ČTK
k rukám předsedy Rady p. redaktora JEŠE
Opletalova ul.
Praha 1

fax 02/24212775

věc Dobrozdání k závěrečnému účtu ČTK Praha za rok 1995

Z hlediska čistoty účtování je závěrečný účet ČTK ove-
ren auditem. vysloveně pozitivní tendence v hospodaření ČTK,
které byly kladně hodnoceny od druhé poloviny roku 1993, po-
kračovaly i v průběhu roku 1994 : frapantní pokles zásob,
závazků, pohledávek, výše úvěru.

Rozbor prokazuje nulovou efektivnost majetkové účasti
ČTK v akc. společnosti ČTK Repro. Na druhé straně je skuteč-
ností, že majetek ČTK v Žirovnické ulici vznikl na základě
koncepce vlastní tiskárny ČTK, jejímž je akciová společnost
(zřejmě dlouhodobě) reliktem. vpuštění cizího kapitálu do
komplexu "Žirovnická ul." pokládám za kardinální chybu před-
chozího vedení. Současné vedení ČTK tím nabylo velice
neštastného dědictví. cizí kapitál pseudohodnotou dodávek
strojů si vytvořil majetkový podíl na jednom z objektů
v Žirovnické ulici, takže bude spoluúčasten každého dalšího
rozhodování o hospodářském osudu tohoto objektu. V současné
době si management ČTK vynutil analýzu stavu hospodaření
akciové společnosti ČTK Repro. S největší pravděpodobností
z ní vyplyne potřeba dalších investic. věcí se tak obšírně
zabývám z toho důvodu, že majetek ČTK v uvedené akciové spo-
leěnosti činí takřka 1/3 aktiv komplexu ČTK a cca 44% ~tálých
aktiv ČTK. Jedná se tedy skutečně o rozsáhlý majetek, o němž
Rada musí být pravidelně informována.

Zásadní snižování pohledávek v době, kdy uvnitř národ-
ního hospodářství je zaznamenáván enormní růst, prokazuje



":', t f· -,
Ing. Zdeněk PETRÁK \ řr=ř ř- II /

{~'.~ / '--, -'!
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inteligentní obchodní politiku managementu ČTK. Na tento
velmi pozitivní jev bylo v rozborech pro potřeby Rady ČTK
vícekrát upozorňováno.

účetní operace - tvorba rezerv a rozpuštění rezerv -
se nutně odráží ve vykazovaném hospodářském výsledku, leč -
opakuji - jedná se o operace ryze účetního charakteru.
V případě ČTK v roce 1995 se tyto operace takřka vynulováva-
jí (5,3 mil. Kč jako plus a 5,1 mil. Kč jako minus), takže
nemohly v zásadě ovlivnit vykazovaný hospodářský výsledek.

ČTK byly v roce 1995 poskytnuty dotace ze státního
rozpočtu a to v ekonomicky nevýrazné výši 16 mil. Kč.

Pro hospodaření ČTK v roce 1996 bude závažné splácení
úvěru krytého zástavou na jednu z budov v Žirovnické ul. Do-
poručuji Radě sledovat tuto finanční operaci alespoň jednou
za pololetí.

Vzhledem k určitým problémům v minulosti vzniklým a
vztahujícím se k dotacím ze státního rozpočtu pokládám za
nutné informovat členy Rady, že kontrolou čerpání dotací
poskytovaných ze st. rozpočtu jsou ze zákonů pověřeny Fi-
nanční ředitelství, Finanční správy i Nejvyšší kontrolní
úřad. Dle textu "výroční zprávy" za rok 1995, předložené Ra-
dě managementem ČTK, je zajištěno oddělení účetní sledování
toho, jak dotace byla použita, což je zásadní postulát.

Z á v e r e m : doporučuji Radě ČTK, aby schválila
výsledek hospodaření ČTK za rok 1995.

V Hradci Králové 10. 4. 1996
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~ČESKÁ ~I~KOVÁ KANCELÁŘ
~ EKONOMICKY REDITEL

Vážený pan

Jiří Ješ
předseda Rady ČTK

zde

Praha, 28.března 1996

věc: návrh na rozdělení zisku.

Vážený pane předsedo,

navrhuji, aby zisk, vytvořený Českou tiskovou kanceláří v roce 1995, byl celý převeden
do sociálního fondu.

S pozdravem

ing. Radim Novák
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RADA ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE
Opletalova 5, 111 44 Praha 1, tel.: (02) 267622,24213085 I. 3336, faxfzáznarnník: 24~12175

u SNE SEN Í Rady ČTK. ze dne 12. 4. 1996

68. zasedáni

Rada ČTk na svém 68.
záv~re~ný ú~et ČTK za rok
1995 ve smyslu zákona § 8
Sb.

zasedáni dne 12. 4. 1996 schválila
1995. v~etn~ rozd~leni zisku za rok

odst 1) pismeno c) zákona ~. 517/1992

Hlasováni: /6:0:0/

1; .' /7 ,,,..---
/. ?----vv / /I--J

Ji i J e/ ~
pfedseda Rady ČTK

"I _.

; , -
I

, .
. ".

- \ .

Praha. 18. 4. 1996

- 59 -


