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1. ÚVOD

V roce 1996 pracovala Česká tisková kancelář na komerčních principech bez

státních dotací a to jako veřejnoprávní instituce. Ve snaze nabídnout co

nejkomplexnější služby pro nejširší okruhy odběratelů, ČTK rozšiřovala nadále svoji

působnost nejen v oblasti mediální, ale i ve státní a hospodářské sféře.

Strategií ČTK v roce 1996 bylo co nejširší pokryt í trhu a tím i potlačení

konkurenční tiskové agentury ČT A, která po svém zániku byla nahrazena novou

agenturou ČTi (viz úvod k Výroční zprávě o hospodaření ČTK v roce 1996, která je

součástí této zprávy).

Činnost jednotlivých organizačních útvarů a složek je podrobně popsána v

dalších kapitolách zpracovaných vedoucími těchto útvarů.
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2. ÚSEK SLOVNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Úsek slovního zpravodajství sdružuje redakce domácí, ahranični,

ekonomickou, sportovní, exportní, dokumentační a redakci informačních služeb.

Celkem ÚSZ vydal v roce 1996 o 5 % více zpráv než v roce 1995. Nejvíce se o to

zasloužily slovenská odbočka ČTK (o 34 %) a ekonomický servis v angličtině

(o 26 %) Z jednotlivých typů zpráv vzrostl zejména počet dokumentačních profilů

(o 57 %) a dokumentů (o 47 %). ÚSZ vydalo 28 % více infografických informací.

Úsek slovního zpravodajství nehodlá zřizovat samostatnou kulturní redakci,

protože by to bylo v přímém rozporu s integračními snahami po roce 1989. Pro

ilustraci je možno uvést, že ČTK vydala loni I I 829 kulturních zpráv, což je více

než čtyřikrát tolik než v roce 1992.

V zájmu zefektivnění práce byla zrušena Bulletinová redakce a její činnost

byla převedena do Zahraniční a Dokumentační redakce.

vývoj počtu zpráv

REDAKCE POČTY ZPRÁV INDEX

1992 1993 1994 1995 1996 95/96 92/96
ÚSZ celkem 118 212 159640 186 916 217 146 227345 1 05 1 92
domácí redakce 28390 27084 37469 47783 52244 1 09 1 84
zahraniční redakce 35252 45851 46171 44759 49795 1 11 1 41
ekonomická redakce 12 137 27458 42447 51 369 51 760 1 01 426
sportovní redakce 24574 32242 37561 44359 43259 * 098 1 76
exoortní redakce 9792 18890 23268 27333 30281 1,11 309
všeobecný servis 7488 11 499 13743 14571 14247 098 1 90
ekonornickv servis 2304 7311 9525 12762 16034 1 26 696
Slovensko 1 888 4685 4813 4248 5684 1,34 301
kultura 2878 3998 * 7097 10631 11 829 1 11 4 11

Iorofilv 264 361 518 760 1 195 1 57 453
dokumentv O 143 ** 142 150 220 1 47 1 54 !

avíza O O 6058 ** 6661 7296 1 10 1 20 !I

VIS 315 219 105 138 110 080 035
infoarafika 78 533 1 027 953 1 217 1 28 228 !

* změna systému značení zpráva tím i jejich počtu

** zavedeno označení AVÍZO respektive DOKUMENT

I index 93/96

! I index 94/96
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Domácí redakce

Výborně zvládla zpravodajsky velmi expc-iovaný rok, kdy se konaly volby do

obou komor parlamentu, o nichž vydala 4 000 zpráv. Vznik druhé parlamentní

komory byl náročný. O Senátu vydala ČTK 2 JOO zpráv, o Poslanecké sněmovně

4017 zpráv.

Zahraniční redakce

Nad rámec svého původního zpravodajství začala vydávat servis MONITOR,

tedy překlady článků z více než dvaceti periodik vydávaných v pěti jazycích.

Původně tuto službu zajišťovala Bulletinová redakce.

Podařilo se obnovit čtvrtletní půso ení zpravodajů ve Vídni a Varšavě a

vytvořit tak předpoklady pro udržení těchto významných zpravodajských míst

v sousedních zemích. Velmi významná je skutečnost, že se daří zpravodajství

zahraniční sítě mnohem více než v minulosti orientovat na bohemika a slovenika a

v souladu s potřebami klientů také na ekonomické a sportovní zpravodajství.

Zahraniční síť tak dopl ňuje zpravodajství světových agentur z hlediska českých

potřeb. Za zcela ojedinělý lze považovat její přínos při konfrontaci české politické

a ekonomické reality se světovou praxí.

Ekonomická redakce

Zvýšená kvalita produkce této mladé redakce se odrazila v obchodním úspěchu

jejích servisů. ER mj rozšířila zpravodajs1ví o obchodování českými akciemi na

německých burzách. Po navázání těsnější spolupráce s Centrem vnějších

ekonomických vztahů vzrostl počet informací o možnostech podnikání v zahraničí i

zahraničních podnikatelů v ČR. Významně se rozšířilo zpravodajství o podnicích,

které je důležitou součástí servisu ER, ale i Databáze informací o akciových

společnostech.

Sportovní redakce

Začala měnit systém kontinuálního řízení zpravodajství na editorský systém,

který by měl být dokončen v roce 1997. Proto byla významně personálně posílena.
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Exportní redakce

V souladu s potřebami zahraničních klientů značně rozšířila ekonomické

zpravodajstvÍ. Počet zpráv Business News vzrostl 026 %.

Dokumentační redakce

Postoupila dále v plnění nové koncepce. Počet dokumentů v jejích databázích

vzrostl o bezmála pětinu na 8 346. Redakce zpracovala 1 195 profilů, což je o 57 %

více než v roce 1995. Počet klientů dokumentačních databází vzrostl od roku 1994

ze 4 na 32, tedy osmkrát. To vše se projevilo v hospodaření této redakce, jejíž ztrátu

se podařilo proti roku 1994 snížit z více než 3 mil. Kč na zhruba 850 tisíc Kč v roce

1996.

Redakce informačních služeb

Databáze informací o akciových společnostech byla rozšířena z 80 na 200

podniků. Tento produkt je pravidelně aktualizován. Jeho stabilizace přispěla k tomu,

že si našel cestu ke komerčnímu využití u prvních zákazníků.

Databanka novin byla rozšířena z původního jednoho titulu (Hospodáiské

noviny) na všechny celostátní deníky (deset titulů) a tři týdeníky. Vznikl tak

obchodně nadějný produkt.

V červenci vznikly (řeské noviny na Internetu. ávštěvnost těchto

elektronických novin vzrostla za tu dobu desetinásobně - na milión hitů měsíčně

(prosinec). České noviny, elektronický průběžní k, chápe ČTK jako propagaci

vlastních služeb a výběr z jej ích servisů pro nejširší veřejnost doma i v zahraničí.

Infografika

Rozšířila svůj servis o 28 %. Kromě toho začala ČTK vytvářet pro jednotlivé

klienty individuální pravidelnou infografickou službu. Prvním zájemcům poskytuje

meteomapy a informace o televizních programech s obsahem a v grafické úpravě

podle přání zákazníka.
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3. ÚSEK OBRAZOVÉTHO ZPRAVODAJST~i

Redakce obrazo ého zpravodajství pokryla všechny významné politické,

ekonomické, kulturní a sportovní události doma i ve světě. Značně rozšířila svou

působnost ve Slovenské republice, obrazový servis ČTK odebírají prakticky všechny

velké slovenské deníky. V důsledku této skutečnosti obrazová redakce také rozšířila

okruh svých externích spolupracovníků. fa českérn trhu se podařilo získat jako

klienty několik nových týdeníků a měsičniků.

Pokud ide o komerční činnost redakce, stouply tržby oproti předchozímu roku

o 4,3 mil. Kč, činily tedy 19.3 mil. Kč. Na zlepšeni těchto výnosů mají velký podíl

příjmy z prodeje archivních fotografií, rozšíření fotoslužeb pro veřejnost a

prodejního sortimentu fotomateriálů. To 'TIJ. umožnila modernizace skladových

prostor ve fotoprodejně ČTK.

Za zlepšení podmínek pro práci v redakci obrazového zpravodajství lze

považovat dokončení digitalizace zpracovaní a dálkového přenosu fotografií z našich

regionálních poboček. Dlužna zůstala redakce svým záměrům pro rok 1996 v oblasti

modernizace archivního systému. Bylo to způsobeno německým dodavatelem, který

nebyl s to v dohodnutém termínu dodat český software. Digitální archivace byla

proto přesunuta do prvního čtvrtletí roku 1997.

V personálním obsazení redakce nedošlo k výrazným změnám, počet

zaměstnanců se pohybuje kolem 55 zaměstnanců. Procentuálně došlo k největším

změnám ve fotoprodejně, ale tyto zmeny se nijak neprojevily na chodu tohoto

oddělení.
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4. TELEKOMUNIKAČNÍ ODBOR

Hlavním úkolem telekomunikačního odboru je technické zajištění provozu

zpravodajských úseků, distribuce zpravodajství v elektronické formě a v potřebném

rozsahu, zajištění a technická podpora odběru zpravodajství u zákazníků a dále pak

péče o telekomunikační prostředky ČTK.

Provoz technických prostředků probíhal v celém období bez výraznějších

výpadků, které by nějakým způsobem ovlivnily zpravodajskou činnost.

Začátkem roku 1996 se podařilo vhodně posílit zejména vývojové oddělení

odboru, takže nyní lze personální situaci považovat za stabilizovanou. Na konci roku

pracovalo v telekomunikačním odboru 42 zaměstnanců, přičemž se trvale zvyšuje

podíl zaměstnanců vykonávajících práce s vysokými nároky na kvalifikaci. Zajištění

nových projektů tak probíhá bez nároků ná zvyšování počtu zaměstnanců.

V oblasti technického rozvoje se práce odboru zaměřila zejména na oblast

slovního zpravodajství a redakční systém. Probíhal vývoj softwaru pro klientské

stanice redakčního systému TYPLAN v souvislosti s přechodem na operační systém

MS Windows. Průběžně byla řešena problematika nových vstupů a výstupů

redakčního systému. Začátkem roku byla zvýšena přenosová rychlost satelitního

kanálu pro přenos textu na 2 400 bit/s, což umožnilo podstatně vyšší propustnost

kanálu a rychlejší přenos zpravodajství k odběratelům. V závěru roku započaly práce

nutné pro využití teletextu jako další distribuční cesty

Vzhledem k prodeji divize TRlP firmou PSI a následnému ukončení vývoje a

podpory tohoto systému proběhlo výběrové řízení na nový databankový systém.

Následně byl zpracován projekt na vývoj nového systému a převod dat do nového

prostředí. Ve 4. čtvrtletí již probíhaly vývojové práce na softwaru a byl objednán

hardware pro novou databanku. Dále probíhaly přípravné práce pro instalaci nového

systému a jeho integraci do stávajícího síťového prostředí. Součástí řešení je i

přístup do databází v prostředí Internet resp. Intranet.

I ve stávajícím prostředí byly Vytvářeny a udržovány nové databáze, z nichž

nejvýznamnější je databáze novin. V souvislosti s tím se posiluje integrace se

systémem Lotus Notes, kterému telekomunikační odbor rovněž poskytuje potřebnou

technickou podporu včetně vývoje potřebného programového vybavení.



Začátkem roku 1996 proběhlo výběrové řízení na dodávku elektronického

fotoarchivu Bylo vybráno a zakoupeno technické vybavení a poté instalována i první

verze programového vybavení archivu. V roce 1997 zbývá dodavateli

implementovat podporu českého jazyka. Při řešení byl vzat v úvahu rovněž záměr

integrace fotoarchivu s textovou databankou.

Začátkem roku byla rovněž zvýšena rychlost satelitního kanálu ťoto na

9 600 bps. Přechod na vyšší rychlost umožni I podstatné zvýšení objemu

zpravodajství. V průběhu roku jsme hledali řešení vedoucí k odstranění problémů

spojených s redakčním a distribučním systémem, byl připraven upgrade fotodekodérů

a nalezen způsob, jak provést instalaci nového softwaru AFP. Do redakčního a

archivního systému byl integrován nový systém pro příjem fotoservisu AP

Na základě výběrového řízení byla v ČTK instalována strukturovaná kabeláž,
.

na kterou byl převeden kompletní telefonní systém a sítě výpočetní techniky.

Jako perspektivní bylo rozvíjeno i propojení sítě ČTK na síť Internet.

Telekomunikační odbor poskytuje podporu při tvorbě Českých novin.

Na základě výběrového řízení byla zakoupena a instalována nová telefonní

ústředna pro budovu v Opletalově ulici, která byla napojena na linky PCM

urnožňujici realizaci provolby. Z důvodu havárie byla stejná ústředna zakoupena a

instalována i v budovách v Žirovnické ulici.
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5. OBCHODIVÍ ÚSEK

Marketingová činnost byla zaměřena na zjišťování potřeb zákazníků v těchto

oblastech:

- V mediální sféře formou dotazníku na šéfredaktory a vedoucí redakcí byla

zjišťována vhodnost obsahu a času vydání některých částí zpravodajského servisu

ČTK. Formou řízených rozhovorů s pracovníky jednotlivých deníků v ČR, kteří jsou

v redakcích zodpovědni za grafické aplikace, byl zjišťován princip jejich práce a

případný zájem o dodávání grafických aplikací (mapy počasí, TV programy atd.)

formou dodávky "na klíč".

V ekonomické sféře byl formou řízených rozhovorů proveden

specializovanou firmou Výzkum spotřebitelských preferencí, a to u vybraných

subjektů z této cílové skupiny, s cílem analyzovat jejich postoje a potřeby ve vztahu k

informačním produktům.

Reklamní a prodejní činnost - nabídková činnost probíhala formou účastí na

výstavách Fibex 96 , Média 96, spoluúčastí na výstavě Invex, inzercí nových

produktů ve specializovaném tisku, formou řízených hromadných prezentací nových

i stávajících produktů a distribučních cest ČTK, direct mailem nabídkových materiálů

a konkrétními obchodními schůzkami s klienty. Pro tyto akce byly vyrobeny nové

sady propagačních materiálů a natočen propagační videoklip. Největší pozornost

kromě výše uvedených aktivit byla věnována projektu tvorby Databanky novin ČTK

v elektronické podobě, kdy probíhaly mnohá jednání se třetími stranami po stránce

obchodní a technické o podobě, čase a formě zpřístupnění jednotlivých tištěných

médií v Databance novin ČTK. Výsledkem bylo na konci roku 1996 zavedení tohoto

produktu na trh S tím, že obsahoval všechny celostátní deníky a některá periodika s

ekonomickou tématikou, přičemž doba zpřístupnění klientům byla v 8 hodin ráno v

den vydání. V další etapě tohoto projektu je cílem z hlediska obsahu doplnění

regionálních titulů novin a některých dalších zajímavých periodik a z hlediska času

zpřístupnění posunout tento čas na 7 hodin ráno v den vydání.

Další významnou aktivitou je kompletování nových významných zdrojů

informací v ČR a jejich zpřístupňování vedle vlastních produktů ČTK. Tento úkol je

samozřejmě dlouhodobou záležitostí. Výsledkem všech těchto aktivit jsou některá
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doporučení na zlepšení obsahu stávajících produktů ČTK, stejně jako podíl na tvorbě

nových produktů a služeb.

Z hlediska prodeje byly dále zpřesněny databáze potenciálních klientů a došlo

k většímu zaměření na individuální přístup k potřebám jednotlivých klientů při

prezentacích produktů a služeb ČTK. V dalším období bude nutno pokračovat ve

zjišťování potřeb stávajících i potenciálních klientů. V oblasti prodeje bude třeba

zaměřit se na prezentace, školení a semináře, konané za účelem zlepšení

informovano ti trhu () možnostech a výhodách využívání informačních produktů pro

jejich potřebu s následným konkrétním užitkem pro danou firmu či instituci.
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6. EKONOMICKÝ ÚSEK

Hlavní úkoly v roce 1996:

- Dokončení náběhu ekonomického informačního systému. Systém byl v roce

1996 stabilizován, v první polovině roku 1997 proběhne upgrade na vyšší verzi;

- V roce 1996 proběhla rekonstrukce výtahů a začala rekonstrukce vrátnice;

- V průběhu roku 1996 se ekonomická část úseku přestěhovala do 6. patra.

Obsazená plocha se tak snížila o 91 m2

Organizační změny a zaměstnanost:

Jedinou organizační změnou roku 1996 bylo zrušení odboru hospodářské

správy s účinností od I. ledna. Odbor byl rozdělen na dvě části - oddělení vnitřní

správy a oddělení správy majetku. Oddělení vnitřní správy zabezpečuje provozní

záležitosti a stavební činnost, oddělení vnitřní správy pronájmy a prodeje majetku,

zásobování a dovoz.

Úroveň zaměstnanosti byla v roce 1996 stabilní. a počátku roku 1996 měl

ekonomický úsek 55 zaměstnanců a k 1. lednu 1997 52 zaměstnanců.

Cíle a úkoly v roce 1997:

Ekonomika

- Příprava na nový systém vnitropodnikových pravidel hospodaření s cílem

zabezpečit vyrovnaný rozpočet roku 1998;

- Upgrade ekonomického informačního systému K2;

- Podíl na tvorbě a zavedení manažerského informačního systému;

- Podíl na zavedení vzdělávacího systému.

Stavebni činnost

- Dokončení vrátnice;

- Oprava fasády atria.

Správa majetku

- Stabilizace pronájmů v budově Opletalova;

- Příprava prodeje objektů Obzor, Rabštejn, ARAL.

Vnitřní správa

- Reorganizace vnitřní správy (v souvislosti s dobudováním vrátnice).
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7. VEDLEJší PODNlKATELSKA ČINNOST ČTK

Vydavatelstvi Pressfoto

Vydavatelství ČTK Pressfoto ukončilo v roce 1996 útlumový program, jehož

cílem bylo radikální snížení skladových zásob. To umožnilo zvolna rozjíždět novou

výrobu. Většina výrobních zakázek byla směrována do tiskárny ČTK Repro, a. s.

Skladové zásoby se podařilo udržet ve stanoveném limitu.

8. ÚČAST ČTK VAKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH

(7K Repro, a. s.

ČTK je majoritním vlastníkem tiskárny ČTK Repro, a. s. Vedení agentury

věnovalo hospodaření i celkovému vývoji společnosti maximální pozornost Na

základě analýz byla zpracována strategie dlouhodobého rozvoje společnosti a plán

investic. V roce 1996 bylo na modernizaci a obnovu technického vybavení

vynaloženo 12 mil. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření umožnil naplánovat pro rok

1997 investice ve výši 50 mil. Kč.

Podle předběžných hospodářských výsledků před závěrkovými operacemi

dosáhla společnost v roce 1996 zisku před zdaněním 8 mil. Kč při obratu 145 mil.

Kč.

Econom ia, a. S.

ČTK drží II % akcií této společnosti, která byla i v roce 1996 zisková.

1 OO-r], a. s.

ČTK vlastní 10% společnosti 100+ 1, která je ztrátová.
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9.0BECJYÉ'zAvĚRY

- V roce 1996 vyvrcholil konkurenční boj mezi ČTK a soukromou tiskovou

agenturou ČTA, která v polovině roku zanikla. ČTK upevnila svoje tržní postavení.

- Rok 1996 byl první m rokem v životě agentury bez státních dotací.

- ČTK se intenzivně zabývá přípravou i realizací nových projektů. Dále

rozpracovává strategii budování ČTK jako informačního centra.

- Vydávání m elektronických Českych novin na Internetu ČTK významně

přispívá k informovanosti o dění v České republice nejen doma, ale především v

zahraničí. Popularita Českých novin stále roste, v závěru roku bylo již dosaženo přes

milion hitů za měsíc.

- Agentura posílila SVOJI stabilitu a podle nazoru odběratelů dále zlepšila

kvalitu produkce.

- V roce 1996 nebyla zaznamenána žádná vážnější stížnost na zpravodajství

ČTK.



10. zAVĚR RADY ČTK

Rada ČTK se v roce 1996 zabývala všemi aspekty své zákonné působnosti na

pravidelných schůzích konaných minimálně jedenkrát za měsíc. Schválila rozpočet

ČTK na rok 1996 vycházející ze strategie rozvoje agentury proto neměla námitek ani

proti plánovanému deficitu, neboť byl pokryt finančními rezervami a zdůvodněn

právě nutností rozšíření trhu v rámci úspěšného konkurenčního boje. Toto

zdůvodnění podal ekonomický ředitel Ing. R. Novák nejen Radě ČTK, ale osobně i

Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR, která je rovněž bez námitek

akceptovala. V závěru roku 1996 se prokázalo, že tato strategie může být úspěšná.

Rada ČTK zevrubně projednala všechny jí doručené stížnosti. Na rozdíl od

předcházejících let šlo o pouhé dvě stížnosti, z nichž za závažnou považuje Rada

stížnost Dr. Václava Bendy ředitele Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů

komunismu. Dr. Benda požádal Radu ČTK o intervenci u generálního ředitele ČTK,

který předtím vzhledem k odlišné právní interpretaci problému odmítl vyhovět

tomuto orgánu policie ČR vydat osobní data některých současných i bývalých

zaměstnanců ČTK. Rada při konfrontaci obou stran zastoupených na jedné straně

generálním ředitelem JUDr. M. Stibralem a jeho právním poradcem a na druhé straně

ředitelem ÚDV Dr. Bendou a jeho zástupcem Dr. P. Bretern, došla k závěru, že

dohoda obou stran není možná a informovala o tom Stálou komisi pro sdělovací

prostředky PS PČR.

Generální ředitel ČTK a případně další vedoucí agenturních úseků průběžně

informovali Radu ČTK a mezi Radou a vedením ČTK nedocházelo v roce 1996 k

žádným závažným konfliktům Rada ČTK se po celý rok plánovitě zabývala

problematikou jednotlivých oddělení, a to jednak na svých zasedáních za přítomnosti

příslušných vedoucích pracovníků, jednak přímo na pracovištích jednotlivých úseků.

Zejména v diskusích s úsekem slovního zpravodajství se opakovaně probírala

problematika co největší objektivity zpravodajství. Rada ČTK se snažila prosazovat

myšlenku pečlivého rozlišování mezi zprávou a komentářem a opatrnosti při krácení

projevů významných státníků resp. oficiálních prohlášení.
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Od konce roku Rada ČTK se znepokojením sleduje probíhající stavební řízení,

které se týká nástavby vedlejší o domu v Opletalově ulici, která by mohla ohrozit

bezchybné fungováni satelitního zařízení ČTK, a tím i vlastní provoz agentury. V

této věci Rada ČTK postupuje v plném souladu s vedením agentury.

Rada ČTK nebyla do konce roku 1996 informována o stanovisku Stálé komise

pro sdělovací prostřed y PS P ČR k definitivnímu statutu ČTK, což by agentuře

pomohlo při plánování dalšího rozvoje.

V personál ím obsazení Rady Č:TK nastala změna úmrtím Phl)r. Přemysla

Wiesnera v srpnu 1996 a do konce roku nedošlo k volbě náhradníka. Rada ČTK tedy

pracovala od srpna] 996 v tomto složení:

Jiří J e š předseda

RNDr. Pavel A u g LI S t a místopředseda

PhDr. Milan B u b e n

Maria Hůl k o v á

Josef V o hry z e k

PhDr. Zdeněk Z u k a I členové

Za Radu Č:TK předkládá:

Jiří J e š

předseda Rady Č:TK
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I) Úvod

V návrhu rozpočtu na rok 1996 byl tento rok označen za rok ofenzívy. Bylo tomu tak
proto, že z možných strategických va.riant byla vybrána ofenzívní strategie konkurenčního boje,
která spočívala v zaměření se na vysokou k-valitu i za. cenu ztrátového rozpočtu. Důležitým
předpokladem pro přijetí takové strategie byly vytvořené finanční rezervy, které umožnily
přijmout ztrátový rozpočet bez obavo jeho pokrytí.

Po formální stránce hlavního cíle - potlačení konkurenční tiskové agentury - dosaženo
bylo, potvrdily se i předpoklady o jejích ztrátách v řádu desítek milionů Kč, nicméně okamžitě
po zániku ČT A vznikla pod novým názvem ČTI agentura nová. V souvislostí s problémem
konkurence je třeba podotknout, že kromě přímé konkurence na trhu tiskových agentur začíná
konkurenční boj v oblasti elektronických informaci, kde se trh teprve formuje.

Rok 1996 byl současně i prvním rokem v novodobé historii, kdy ČTK hospodařila bez
státních dotací. Adaptace na tento stav je v souvislosti s probíhajícím konkurenčním bojem
rozložena do dvou let, a to i s ohledem na již zmíněné finanční rezervy. Střednědobým strate-
gickýmcílem je dosažení vyrovnaného rozpočt od roku 1998.

Rok 1996 byl i rokem, kdy ČTK rozvíjela nové produkty, jejichž přínos by se měl pro-
jevit částečně již v roce 1997, a hlavně v roce 1998.

Hospodářský výsledek roku 1996 ··z.tráta ve výši 12 989 tis. Kč - znamená, že roz-
počtovaná ztráta nebyla dočerpána o 2 562 tis. Kč. V rámci závěrečných operací byly i výraz-
ným způsobem posíleny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti. V souvislosti
s touto ztrátou je nutné zdůraznit, že objem finančních prostředků poklesl pouze o cca 5,5 mil.
Kč. Rozdíl mezi vývojem hospodářského výsledku a vývojem finančních prostředků byl způso-
ben jednak dobrou prací s pohledávkami, jednak se zprostředkovaně projevila tvorba oprav-
nýchpoložek, která vytváří účetní ztrátu, ale na objem finančních prostředků vliv nemá.

Ve výroční zprávě za rok 1995 jsem konstatoval, že hospodářský výsledek jednoho ro-
ku není pro posouzení stavu organizace tím nejdůležitějším ukazatelem. Platí to dvojnásob při
hodnocení výsledků roku 1996. Dokládají to i ukazatele finanční analýzy, kde ČTK dosahuje
zejménav oblasti stability a likvidity vysoce nadprůměrných hodnot.
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a) Rozvaha
V následující tabulce je popsán vývoj struktury majetku za posledních pět let. Je z ní

zřejmé, že po období razantních změn 1993-1995 se struktura stabilizovala a změny se odehrá-
vají v nižších řádech. V oblasti stálých aktiv poklesl v souvislosti s rychlejší odpisovou politi-
kou podíl strojů a přístrojů, naopak díky dokončeným rekonstrukcím absolutně i relativně
stoupl podíl budova staveb. Oběžná aktiva pokračují v příznivém trendu, podíl zásob klesl na
hodnotu 1,59 %, za potěšitelný můžeme považovat i vývoj pohledávek. Na straně pasiv stojí za
zmínku skutečnost, že v roce 1996 byl splacen úvěr ve výši 4,2 mil. Kč. V současné době ČTK
žádné úvěry nemá. Z toho důvodu také stoupl podíl vlastního jmění na 94 %. Vývoj pasiv příz-
nivě ovlivňuje všechny ukazatele stability.

Tabulka 1 - Výběr z rozvahy
1.1.1993 1.1.1994 1.1.1995 1.1.1996 Ipodíl v % 31.12.1996 podíl v %

Aktiva celkem 558356 541688 513386 494461 100,00 492509 100,00
Stálá aktiva 414 125 406434 387447 377 286 76,30 382042 77,57
z toho nehmotný in v.majetek 184 496 1443 6 145 1,24 7060 1.43

hrnotnv investiční majetek 233 553 225 898 221 704 206761 41,82 194926 39,58

z toho pozemky 15257 15 139 13462 13 462 2.72 13233 2,69
budovy, sta vbv 95274 94431 94481 100720 20.37 lOS 947 21,51
stroje. pří stroje 108829 103278 100450 87405 17,68 69274 14.07
'iný in vest.majetek 20 20 179 20 0.00 20 0.00
nedok. in vestice 14 173 13030 13 132 5 154 1,04 6452 1,31

llnanční investice 180388 180040 164300 164380 33,24 180056 36.56
Oběžná aktiva 143743 125208 115787 111 687 22,59 99096 20,12
z toho zásoby 43588 36280 18665 10249 2.07 7830 1.59

krátkodobé pohl edá vky 68 105 67 139 49054 41550 8,40 36939 7,50
Iin ančn i majetek 32050 21 789 48068 59888 12,11 54327 11.03

Ostatní aktiva 488 10046 10 152 5488 1,11 11371 2,31
Pasiva celkem 558356 541688 5.13386 494461 100,00 492509 100,00

Vlastní jmění 458516 461 701 461084 461923 93,42 462953 94,00
Cizí zdroje 97474 59582 34565 22519 4,55 18263 3,71
z toho rezervy O 90 3606 80 0,02 31 0,01

dlouhodobé závazky 455 0.09 481 0.10
krátkodobé závazky 6\ 302 34972 26759 17784 3.60 1775\ 3,60
ban kovni úvěrv 36172 24520 4200 4200 0,85 O 0.00

Ostatní pasiva 2366 20405 17737 10019 2,03 11 293 2,29

b) výVOJ zásob
V roce 1996 zásoby poklesly o 23,6 % a dostaly se tak pod hranici 10 mil. Kč.

Z přiložené tabulky je patrné, že zásoby materiálu se po výrazném poklesu v letech 1993 -
1995 stabilizovaly na úrovni 4 mil. Kč, zatímco hotové výrobky pokračovaly v poklesu na
nynější úroveň 3 mil. Kč. Současnou úroveň zásob považujeme za úroveň přiměřenou činnos-
tem, které ČTK provozuje.

Tabulka 2 - vývoj zásob

druh 1.1.1993 1.1.1994 1.1.1993 1.1.1996 31.12.1996 rozdíl 96 -rozdíl.v %
materiál 14462,50 9602,00 7386,60 3918.00 4297,59 379,59 9,69
hotové výrobky 26911,90 25705,80 11 131,50 5545,20 2910,39 -2634,81 -47,52
zboží 1 313,30 374,60 5,10 785,40 622,09 -163,31 -20,79
nedokončená výroba 899,90 597,40 140,60 0,00 0,00 0,00

celkem 43587,60 36279,80 18663.80 10248,60 7830,07 -2418,53 -23,60



c) vývoj pohledávek
Ze zásob se přesunula hlavní pozornost v oblasti zlepšování struktury majetku do ob-

lasti pohledávek, speciálně pohledávek po lhůtě splatnosti. Vývoj pohledávek má sice trvale
klesající tendenci (z cca 68 mil. Kč k 31.12.92 na 36 939 tis. Kč. k 31.12.96), ale jejich přimě-
řená úroveň se s ohledem na vývoj trhu a skladbu produkce pohybuje mezi 25 - 30 mil. Kč.
Pro další období je rozhodující vývoj tzv. "nových" pohledávek, jejichž stav je průběžně mo-
nitorován a má dlouhodobě klesající tendenci.

d) Majetkové účasti
V majetkových účastech neproběhly v roce 1996 žádné významné změny, pokračuje

pouze snaha o držení jednotlivých akcií nejdůležitějších podniků obchodovaných na BCP. Pří-
nosy z jednotlivých účastí ukazuje následující tabulka:

Tabulka 3 - Přínosy majetkových účastí
~--

nomin.hodnota podíl v % na přínos za rok
účast akcií v tis.Kč zák1.jmění 1996

CTK Repro, a.s. 179490 61 O1----. .
~?nOmla, a.s. 200 11 2738
100+1, a.s. o 100 10 Of----
UTAX - sdružení O O 572-----------1---
jednotlivé podniky 265 O"'--- -

Zvýšeni nominálnlch hodnot proti údajům za rok 1995 je způsobeno Opatrenim mi-
nisterstvafinanci čj. 281/66 z J l .11.1996, kterým byly zrušeny oceňovací rozdíly ke kapitálo-
vym účastem.
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3) Personální situace a vývoj mezd

a) Struktura a VfTVOj zaměstnanosti
Vývoj zaměstnanosti v roce 1996 byl stabilní. Celý rok se okamžité stavy zaměstnanců

v evidenčním počtu pohybovaly v rozmezí 375 - 386. Je z toho patrné (zvláště ve srovnání
s tempy poklesu zaměstnanců v minulých letech), že zaměstnanost se v podstatě stabilizovala.
Ani v bezprostředně budoucím období nepředpokládáme výrazné změny v počtu zaměstnanců.

Tabulka 4 - Počty zaměstnanců
,..--.

evidenční % k roku % 1< p řědCi1.""
Datum počet zam, 1992 rokuf----- f-"-.

31.12.1992 640 100,00- 83,1331.12.1993 532 83,13
~U2.1994

_.
64,53 77,63413f----- >---.

31.12.1995 375 38,59 90,80f----- 1---'--- ~.
lOl,6031.12.1996 381 59.53

b) vývoj mezd

Tabulka 5 - Meziroční srovnání mezd a přidané hodnoty

Ukazatel 199-1 1995 1996 % 96/95
Objem vyplacených ~czd (v Kč) 59369277 . 63 183573 70906613 112,22
průměrný přepočteny počet zaměstnanců 439 379 371 97,89
přidaná hodnota 80013 549 98060000 113591000 115,84
průměrný výdělek 11270 13740 15938 116,00

Objem vyplacel~h hrubvch mezd (bez odstupného a zahraničních zpravodajů) za celou
ČTK se v jednotlivých čtvrtletích roku 1996 vyvíjel takto:

l.Q 16507035 + 326710 tj. 102,2%proti4.Q1995
2. Q 18093 698 + 1 586663 tj. 109,61 %
3 Q 17701492 392206 tj. 97,83 %
4.Q 18604388 + 902~96tj. 105,10%

a dosáhl celkové výše 70 906 613 Kč (včetně vyplacených šeků zaměstnancům z FO)
Z uvedeného vyplývá, že vysoký nárůst byl zaznamenám mezi druhým a prvním čtvrtletím. Ve

třetím čtvrtletí objem mezd stagnoval a ve čtvrtém se vrátil na průměrnou úroveň. Kolísání mezi jed-
notlivými čtvrtletími bylo způ sobeno i tím. že v Čf:fVI1U a v prosinci byly podle ustanovení Kolektivní
smlouvy vyplaceny odměny za práci v celkovém objemu cca 740 tis. Kč.

Proti roku 1995 došlo ke zvýšení absolutního objemu těchto mezd o 7 723 040 Kč. což před-
stavuje nárůst 12,22 %.

Průměrný přepo.čtený počet zaměstnanců' dosáhl v roce 1996 počtu 370,75 cožje méně 08
osob proti průměrnému přepočtenému stavu zaměstnanců v roce 1995. Vývoj, který nedoznává výky-
vů a svědčí o přiměřené stabilizaci počtu zaměstnanců v ČTK, byl následující:

1. Q 1120,24 tj. 373 zaměstnanců
2. Q 1125,51 tj. 375 +2
3.Q \\\5;72 tj. 312 -3
4. Q 1lO5,50 tj. 369 -3.

, Průměrný přepočteny počet zaměstnanců je veličinou tokovou (přepočítává počet zaměstnanců za ur-
čité obdobívčetně zohlednění délky úvazku). Naproti tomu evidenční počet je veličinou stavovou, tzn. že posti-
hujestav zaměstnanců v určité! okamžiku.
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Pruměmý výdělek dosáhl ve srovnatelném vyjádření v roce 1996 15 938. - Kč. jeho nárust
mezijednotlivými čtvrtletími roku 1995 kopíruje trend objemu vyplacených hrubých mezd a v absolut-
nim vyjádření je tento:

1. Q 14976Kč
2. Q 16076 Kč
3. Q 15866 Kč
4.Q 16829Kč

Proti roku 1995 vzrostl průměrný výdělek o 16

+ I tOO Kč tj. 107,35 %
210 Kč tj. 98,69 %

+ 963 Kč tj. 106.07 %
%, tj. absolutně 02 198 Kč.

Rekapitulace:
Srovnání s rokem 1995
nárůst absolutního objemu hrubých vyplacených mezd
nárůst průměrného výdělku
pokles průměrného přepočteného počtu zaměstnanců

o 12,22 %
o 16,00 %
o 2,11 %

Poměr zaměstnanců - redaktoru k ostatním zaměstnancům se stále zvyšuje a dosahuje k 31.12.
1996 57.59 % (1993 - 47,25 %.1994 - 50,61%,1995 - 56,27 %).

Roční produktivita práce, měřená podílem přidané hodnoty a počtu zaměstnanců,
vzrostla v roce 1996 o 18,3 % na hodnotu Je6 175 Kč.

c) Diferenciace mezd
Kromě celkových výsledků je pro zhodnocení úrovně odměňování důležitá i jejich

vnitřní struktura. Pro srovnání diferenciace mezd jsou využity výstupy firmy TREXIMA za
třetí čtvrtletí 1996. Tato firma zpracovává pro MPSV výzkum v oblasti mezd. Srovnání hod-
not ČTK a příbuzných odvětví ukazuje, že ČTK je v oblasti diferenciace pod úrovní srovnatel-
ných odvětví a naproti tomu je převyšuje v průměrném výdělku. 2

Tabulka 6 - Srovnání míry diferenciace s příbuznými odvětvími

průměrný . diferenciace oodle Kč/hod. decilový kvartilovýprumerny
odvětví hod. výdělek měs. výdělek D1 Q1 medián Q3 D9 poměr poměr

Kč/hod. Kč/měs.

Obchod 5332 9853 2606 3050 3806 5646 101 94 391 1 85
Cestovní ruch 5011 9260 2380 3235 4436 5947 7960 334 1 84
Službv 6983 12904 3480 4530 5896 7575 10441 300 167
Vlizkum a vvvoí 5348 9883 2430 3410 4600 61 99 8818 363 1 82
Polvarafie a vvdavatelství 6102 11 276 31 01 4067 5404 7437 10050 324 1 83
Kultura 6975 12889 3682 4857 6303 8259 10726 291 1 70

IČTK - průměr za rok 1996 ~ 86,25 15938 I~ 76,32~---.!2!:.L!,6~9.L..1 __ 1.!.1:,6=41

~ Dccily. kvartily a medián jsou statistické veličiny, které dělí vybraný soubor na 10,4 a 2 stejné díly.
Medián (prostřední hodnota souboru) tedy dělí soubor na dvě stejné poloviny - přesně polovina zaměstnanců
má výdělek vyšší než medián a naopak. Decilový a kvartiiový poměr udávají poměr devátého a prvního decilu,
resp. třetího a prvního kvartilu. Používají se pro měření úrovně diferenciace mezd.
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4) Hospodářské výsledky v roce 1996

aj Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisků a ztrát v plném znění je uveden v příloze k této zprávě. V porovnání

s rokem 1995 vzrostly výkony o 23233 tis. Kč (nárůst 12,9 %), z toho tržby o 20280 tis. Kč
(10,9 %). V kombinaci se stejnou úrovní obchodní marže a s nižší nárůstem výkonové spotřeby
(o 7687 tis.Kč tj. 9,2 %) to vedlo k nárůstu přidané hodnoty o 15 531 tis.Kč (15,8 %).

Větší nárůst než v minulých letech byl zaznamenán v oblasti osobních nákladů (nárůst o
11 580 tis. Kč, t.j. 11,6 %). Z dalších položek byl zaznamenán nejvýraznější pohyb v tvorbě
opravných položek na pohledávky (nárůst 4 922 tis. Kč) a v ostatních provozních výnosech
(pokles o 15 406 tis. Kč - souvisí s ukončením dotací ze státního rozpočtu).

5) Hospodaření jednotlivých činností

aj Hospodářský výsledek podle činností
Následující tabulka podává přehled o podílu jednotlivých činností na externích nákla-

dech, výnosech a tvorbě hospodářského výsledku. Sloupec .Jiosp. výsledek" zachycuje výstupy
finančního účetnictví, t.j. bez započtení režií a vnitropodnikových převodů. Ty jsou naopak
zohledněny ve sloupci "bilance".

Tabulka 7 - Podíl jednotlivých činností na tvorbě hosp. výsledku

náklady % výnosy O/o hosn. výsl. bilance
Agentura (bez ZZ) 158626 60,74 181 450 73,12 22 824 7228
zahr. zpravodaiství 22 563 8,64 988 0,40 -21 575 -5 158
Pressfoto 9033 3,46 8228 3,32 -805 711
řízení a správa 11349 4,35 168 0,07 -11 181 838
Iprovoz 23 501 9,00 5 175 2,09 -18326 2738
společné nákl. a výnosy 36075 13,81 52 148 21,01 16073 -16760
CELKEM 261 147 100,00 248 157 100,00 -12 990 -10403

bj Druhové srovnáni
Tabulka "Náklady a výnosy podle druhů" je uvedena v příloze. Celkové externí nákla-

dy byly proti rozpočtu překročeny o 3,3 % při současném překročení výnosů o 4,6 %. Proti
roku 1995 se náklady zvýšily o 7,9 % - tedy o cca 1 procentní bod méně než míra inflace. Me-
ziročni srovnání výnosů je zkresleno ukončením dotací ze státního rozpočtu, přesto nedošlo
k absolutnímu poklesu, ale k nárůstu o 1,4 %.

c) Střediskové srovnáni
Ze srovnání podílu jednotlivých středisek na tvorbě hospodářského výsledku vyplývá,

že se v druhé polovině roku podařilo zastavit nepříznivý trend propadu hlavních činností, jehož
náznaky se objevily v prvním pololetí. V meziročním srovnání totiž poklesl hospodářský výsle-
dek agenturních středisek bez zahraničních zpravodajů o 250 tis. Kč, t.j. o 0,1 % jejich obratu,
když k 30.6 byl pokles 4,4 mil. Kč. Zhoršení hospodářského výsledku proti loňskému roku se
tedy koncentruje do oblasti sítě zahraničních zpravodajů (konec dotací ze státního rozpočtu) a
do společných nákladů a výnosů (tvorba opravných položek na pohledávky). Tabulka "Srov-
náni nákladů, výnosů a hosp. výsledku po střediscích s rokem 1995 a s rozpočtem" v příloze
podává o vývoji jednotlivých středisek detailní přehled.
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d) Kalkulace nákladů na zpravodajský servis

Tabulka 8 -Čerpání rozhodných složek výrobních nákladů na pořízení zpravodajského servisu:

\ tis. Kč rok 1993 rok 1994 rok 1995 rok 1996 % 96/95
Objem podíl Objem podíl Objem podíl objem podíl

osobní náklady 44755 56.3 44453 -l9,9 52250 48,9 60646 52,12 116,07
náklady na spoje 6524 8.2 10666 12 14819 13.9 14 158 12.17 95.54
nákup agentur 10 034 12.6 13 283 14.9 11224 10,5 11 245 9,66 100.19
odpisy HIM a DHIM 16886 21,2 18836 21.1 25 107 23,5 26065 22.40 103,82
cestovné 1 337 1,68 1845 2,07 3549 3,32 4236 3,64 119,34

celkem 79536 100 89083 100 106948 100 116349 100 108,79

e) Rozvojové projekty
V roce 1996 byly v rámci redakce informačních služeb a grafické redakce připravovány

a rozvíjeny nové projekty a produkty: DIAS - databáze informací o akciových společnostech,
databanka novin, České noviny - elektronický průběžník publikovaný na Internetu a tzv. hoto-
vé stránky. Na rozvoj těchto produktů byla vynaloženo 2 560 tis. Kč nákladů. Současně do-
sáhly tržeb ve výši 930 tis. Kč., takže jejich hospodářský výsledek činí - 1 630 tis.Kč.

6) Ukazatele finanční analýzy
Ukazatele finanční analýzy vykazují již tradičně vysoce nadprůměrné hodnoty v oblasti

stability a likvidity a nepříznivé hodnoty v oblasti ziskovosti. Ve střednědobém horizontu by
mělo docházet ke sbližování úrovní - tedy pokles v oblasti likvidity na průměrné, respektive
mírně nadprůměrné hodnoty a zvýšení ziskovosti.

a) Ukazatele stability

Podkladové údaje 31.12.92 31.12.93 31.12.94 31.12.95 31.12.96
vlastní zdroje 458 516 461 701 461 084 461 923 462954

aktiva 558 356 541688 513 386 494461 492509

cizí zdroje 9'7474 59582 34565 22 520 18262
úvěry 36172 24520 4200 4200 O

Ukazatele (v %)
podíl vlastních zdrojů 82,12 85,23 89,81 93,42 94,00
ukazatel věřitelského rizika 17,46 11,00 6,73 4,55 3,71
poměr cizích a vlastních zdrojů 21,26 12,90 7,50 4,88 3,94
poměr úvěrů a vlastních zdrojů 7,89 5,31 0,91 0,91 0,00



,""'"

I
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b) Ukazatele likvidity

podkladové údaje
pohotové platební prostředky
peníze + pohledávky
oběžné prostředky
krátkodobé závazky

Ukazatele

v

31.12,92 31.12.93 31.12.94 31.12.95 31.12.96
32050 21 789 48068 59889 54327

100 155 88928 97 122 101439 91266
143743 125 208 115787 lil 687 99096
61 302 34972 26759 17784 17 751

2,54
okamžitá likvidita
běžná likvidira

0,62 3,37 3,061.800,52
3,63 5,70 5.1<l1,63

celková Iikvidita 5.586,283,58 4,332,34

G) Ukazatele ziskovosti

Podkladové údaje
zisk před odečtením úroků a daní (EBlT)

zisk před zdaněním (EBT)

zisk k rozdělení (čistý zisk - NI)

celkové náklady

celkové výnosy

aktiva celkem

vlastni jmění

ržbv za zboží. výrobky a služby

ukazatele (v %

1993 1994 1995 1996
-246 6851 3 165 -12839

-5848 + 405 2676 -13951

-5848 I 675 2 (,76 -12989

270831 246664 244709 263588

264983 251068 247385 250598

541 688 513 386 494461 492 509

461701 461084 461 923 46295+

197 575 177 840 189824 210 736

zisková marže

základní produkční síla (EBIT/aktiva)

-2,96 0,94 1,41 -6,16
-0,05 1,33 0,64 -2,61
-1,08 0,33 0,54 -2,64
-1,27 0,36 0,58 -2,81

102,21 98,25 98,92 105,18

výnos na aktiva (čistý zisk/aktiva)

iákladovost
výnos na vlastní jmění (čistý zisk/jmění)
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7) Závěr

Rok 1996 byl prvním rokem, kdy ČTK hospodařila zcela bez dotací ze státního roz-
počtu a zařadila se tak v evropském měřítku I ezi menší část agentur, které takto hospodaří.
Tato skutečnost je důležitá z hlediska udováni její nezávislosti, jež nutně vychází
z ekonomické soběstačnosti.

Pro další období 1997-1998 byla přijata střednědobá strategie - obsazení významného
postavení na trhu elektronických informací - a od roku 1998 dosažení vyrovnaného rozpočtu
bez státních dotací.



11

Přílohy:

1. Dokumenty
=> výrok auditora
=> roční závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha roční závěrky)

2. GrafY
=> struktura aktiv
=> vývoj oběžných aktiv
=> vývoj závazků a finančních prostředků
=> vývoj hospodářského výsledku - porovnání s rozpočtem
=> produktivita práce z přidané hodnoty a průměrná mzda
=> vývoj počtu za ěstnanců, objemu mezci a průměrných výdělků
=> struktura zaměstnanců podle činností

3. Tabulky
=> srovnání nákladů podle druhů
=> srovnání středisek
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auditorské, daňové a poraoenské služby
člen PKF worldwide worldwide

Audiforská zpráva
pro zveřejnění

Provedli jsme audit účetní závěrky České tiskové kanceláře, povolená zkratka ČTK,
se sídlem: Opletalova 5/7, Praha 1, IČO: 47 11 50 68 sestavené k 31.prosinci 1996. 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
ČTK. 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 věrně zobrazuje
majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci ČTK k 31.prosinci 1996 a výsledky jejího
hospodaření za účetní období 1996 v souladu se zákonem č. 563/] 991 Sb. o účetnictví a
příslušnými předpisy.

V Praze, 24. března j 997(t,,,~I'\.~..,.. o .. ;'/

'I' u- HZ~
auditor - licence KA ČR Č. 31

:'" I t r~'~r ..'"
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Učelníjednotka doručí
Iblní závěrku současně
sdof\JČenfmdaňového přiznání
za daňz príjmú

Ix plfslušnému finančnfmu
úradu

ROZVAHA
V plném rozsahu

k )}.: P.E~.~.~.t;.::.~199..~
(v celých tisfcfch Kč)

[-----.------.J. Rozvaha ÚČ POD 1 - 01. _

Název a sídlo účetní jednotky

Ceská tisková............................ " , , ..

kancelář~fs.ř. IKF Rok Měsfc IČO

01 801095 199.6.1 12 4111~ 15
1
0

1 ~8
I x ooesnf statistické správ~

(pIfslušnému útvaru CSU,
resp.krajské statistické
5plávě)

Qpl~t~!?YA..~(7, .....
111 44 Praha 1.......•. ,., ...•...........•................... , , , ..

oznat. I AKTIVA I řád. Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netlo
b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř 02 .f 03 1 28 I 55) 001 690 160 197 651 492 509 I 494 461
Pohledávky za upsané vfastní jmění 002
Stálá aktiva (ř,04 I 12 I 22) 003 570 276 188 234 382 042 I 377 286. I 1458. I Nehmotný investiční majetek (ř, 05 až 11) 004 10 281 3 221 7 060 6

8, I. 1 Zřizovaci výdaje 005
2, Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné

činnosti 006
3. Software 007 I 9 110 I 3 221 I 5 889 I 5 588
4. Ocenitelná práva 008
5. Jiný nehmotný investiční majetek I 009
6, Nedokončené nehmotné investice 010 I 1 172 I - I 1 172 I 408
7, Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční

011 I I - I - I 150majetek -
8, II. Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21) 012 379 939 185 013 194 926 I 206 760
8 II. 1,Pozemky 013 13 233 - 13 233 13 462

2. Budovy, haly a stavby 014 141 540 35 592 105 948 I 100 720
3, Samostatné movité věci a soubory movitých

015 197 922 128 648 69 274 I 87 405věcí

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016
5, IZákladní stádo a tažná zvířata 017
6. Jiný hmotný investiční majetek 018 20 793 20 773 20 I 20-

I7. Nedokončené hmotné investice 019 4 098 - 4 098 4 744
8 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční

2 354 2 354 I 410majetek 020 -
9. Opravná položka k nabytému majetku 021

8. III. Finanční investice (].23 až 27) 022 180 056 - 180 056 I 164 380
III.1. Podílovécenné ~apíry a vklady v podnicích

023 179 490 179 490 I 163 800s rozhodujícím v ivem -
2. Podílovécenné papíry a vklady v podnicích

024s podstatným vlivem

3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 025 565 I - I 565 I 579
4.1 Půjčky podnikům ve skupině 026

~l Jiné finanční investice ~7

~ BILANCE, Praha 1996



označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč. období
-

Brutto Korekce Netto Netto
a b c 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva (ř. 29 ~ 36 j 42 1 51) 028 108 513 9 417 99 096 111 687
c I. Zásoby (ř 30 až 35) 029 7 830 - 7 830 10 249
c I. 1. Materiál 030 4 298 - 4 298 3 918

2. Nedokončená výroba a polotovary 031 - - - -
3. Výrobky 032 2 910 - 2 910 5 545
4. Zvířata 033 - - - -
5. Zboží 034 622 - 622 785
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 - - - -

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41) 036 - - - -
C. II. I. Pohledávky z obchodního styku 037 - - - -

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 038 - - - -.
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039 - - - -
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040 - - - -
5. Jiné pohledávky 041 - - - -

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 042 46 355 9 417 36 938 41 550
C. 111.1. Pohledávky z obchodního styku 043 45 292 9 417 35 875 38 723

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044 - - - -
3. Sociální zabezpečení 045 - - - -
4. Stát - daňové pohledávky 046 393 - 393 2 098
5. Odložená daňová pohledávka 047 - - - -
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 - - - -
7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049 - - - -
B. Jiné pohledávky 050 671 - 671 729

c IV. Finanční majetek (ř. 52 až 54) 051 54 327 - 54 327 59 889
C. IV.l. Peníze 052 472 - 472 712

2. Účty v bankách 053 53 .855 - 53 855 59 177
3. Krátkodobý finanční majetek 054 - - - -

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
055 11 371 5 488(ř. 56 a 60) 11 371 -

D. I. Časové rozlišení (ř. 57 až 59) 056 2 799 - 2 799 1 184
D. I. 1. Náklady příštích období 057 2 769 - 2 769 1 016

2. Příjmy příštích období 058 - - - 87
3. Kursové rozdíly aktivní 059 31 - 31 80

D. II. Dohadné účty aktivní 060 8 572 - 8 572 4 304
Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) 999 2 752 069 790 604 1 961 465 1 973 539



označ. PASIVA řád. Stav v běžném účel. období Stav v minulém účel. období
a b c 5 6

PASIVA CELKEM (ř. 62 t 79 + 105) 061 492 509 494 461
A. Vlastní jmění (ř.63 1 66 1 71 1 75 t 78) 062 462 954 461 923
A. i. Základni jmění (ř. 64 1 65) 063 465 402 465 402
A. i. 1. Základní jmění 064 465 402 465 402

2. Vlastní akcie 065 - -
A. II. Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) 066 15 753 263
A. II 1 Emisní ážio 067 - -

2. Ostatní kapilálové fondy 068 15 753 15 753
3 Oceňovací rozdíly l přecenění majetku 069 - -
4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070 - -15 490

A. IIi. Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74) 071 2 642 3 977
A. 111.1 Zákonný rezervní fond 072 2 540-

2 Nedělitelný fond 073 - -
3. Statutární a ostatní fondy 074 2 642 1 436

fI. IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 t 77) 075 -7 854 -10 394
A. IV.l. Nerozdělený zisk minulých let 076 --

2. Neuhrazená ztráta minulých let 077 -7 854 -10 394
A. v. 1tospodářský výsledek běžného účetního období ('1 I - )

2 676[ř.Ol - ( t 63 -I 66 I 71 + 75 + 79 + 105)] 078 -12 989
B. Cizí zdroje (ř. 80 1 84 -j 91 -I 101) 079 18 262 22 520
B. i. Rezervy (ř.81 + 82 + 83) 080 31 80
B. i. 1. Rezervy zákonné 081 - -

2. Rezerva na kursové ztráty 082 31 80
3. Ostatní rezervy 083 - -

B. li. Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) 084 481 455
B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085 - -

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086 --
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087 481 455
4. Emitované dluhopisy 088 --
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089 - -
6. Jiné dlouhodobé závazky 090 - -

---- -~



označ. PASIVA řád. Slav v běžném účel. období Stav v minulém účel. obdob'í
a b c 5 6

B. III. Králkodobé závazky (ř. 92 až 100) 091 17 751 17 784
B. 111.1. Závazky z obchodního styku 092 9 871 10 705

2. Závazky ke společníkům a sdružení 093 - -
3. Závazky k zaměstnancům 094 2 888 2 801
4. Závazky ze sociálního zabezpečeni 095 3 371 2 751
5. Stát - daňové závazky a dotace 096 1 592 1 527
6 Odložený daňový závazek 097 --
7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098 - -
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099 - -
9. Jiné závazky 100 29 -

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) 101 - 4 200
B. IV.I. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 4 200-

2. Běžné bankovní úvěry 103 --
4. Krátkodobé finanční výpomoci 104 --

c. Ostatni pasíva - přechodné účty pasív (ř.l061 110) 105 11 293 10 019
c I. Časově rozlišení (ř. 107 až 109) 106 9 605 7 120
c. I. 1. Výdaje pMtích období 107 1 443 548

2. Výnosy přístich období 108 8 146 6 471
3. Kursové rozdíly pasívní 109 15 100

c. II. Dohadné účty pasívní 110 1 688 2 899
Kontrolní číslo (ř. 61 až 110) 999 1 981 338 1 972 270

Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)

14. 3. 1997
JUDr. Milan Stibra

Milena Mašátová
tel.: linka:

22 098 391/
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Účetníjednotka dol'tJčí
účelnízávěrku současně
s doručenímoaňového přiznán!
zadaň z pfíjmů

1x plisJu~nému finančnímu
úfadu

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
V plném rozsahu

k }.~.: p.::.?~.~~.c;.~19g? .
(v celých tisícfch Kč)

r
---·------ '-1

Výsledovka Úf POD 2 - 01 J
------------_._--

Název a sídlo účetníjednotky

1x okresní statistické správ~
(pfíslu~nému útvanu CSU.
resp. krajské statistické
správě)

~' . IKF Rok Měsíc IČO~JS.r.

01 803095 199.6.1 I 2 4111 ~ 15101618

c.g.$.~~.....t.i..$.~OVá

Ka..1JG.g),?,f ....

Qpl~.t. al, QY.a. 5../.7. .
11l .4.4 J?x.a.ha. l .

Označení TEXT Čísle Skutečnost v účetním období
řádku

sledovaném minulém
a b c 1 2

I Tržby za prodej zboží 01 4 736 4 104
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 3 748 3 101

I Obchodní marže (ř.01 - 02) 03 988 1 003
II Výkony (ř. Q5 + 06 + 07) 04 203 450 180 217
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 206 000 185 720

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 -2 586 -5 503
3. Aktivace 07 37 -

B Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 90 848 83 161
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 15 763 14 631
B. 2. Služby 10 75 085 68 530

J Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 113 591 98 060
C Osobní náklady (f. 13 až 16) 12 111 348 99 768
c. 1. Mzdové náklady 13 81 531 73 252
c. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 672 -
c. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 27 614 25 133
c. 4. Sociální náklady 16 1 532 1 383
D. Daně a poplatky 17 1 325 2 859
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 18 33 743 34 122

III Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 19 4 548 1 234
F Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 20 4 514 2 018

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21 - 280
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 22 - -

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 20 -
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 7 180 2 258

VI Ostatní provozní výnosy 25 25 687 41 093
I Ostatnl provoznl náklady 26 1 350 2 927

VII. Převod provozních výnosů 27 - -
J Převod provozních nákladů 28 - -

• Provozní hospodářský výsledek -15 614 -3 285[ř. 11 - 12 .. 17 - 18 -l 19 20 j 21 - 22 ,23 - 24 + 25 - 26 + ( - 27) - ( - 28)J 29

© BILANCE. Praha 1996



Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období
řádku

sledovaném minulém
a b c 1 2

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladu 30 - -
K. Prodané cenné papíry a vklady 31 - -

IX. Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 -l 35) 32 3 454 3 234
IX. 1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 - -

2. Výnosy z ostatních investičních cenných papíru a vkladů 34 - -
3. Výnosy z ostatních finančních investic 35 3 454 3 234

x Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 - -
XI. Zúčtování rezerv do Iinančních výnosů 37 80 170

L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38 31 80
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39 - -

M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40 - -
XIII. Výnosové úroky . 41 2 777 2 083

N. Nákladové úroky 42 151 489
XIV. Ostatní finanční výnosy 43 209 232

o. Ostatní finanční náklady 44 2 938 2 757
xv. Převod finančních výnosů 45 - -

p Převod finančních nákladů 46 - -. Hospodářský výsledek z finančních operací 3 401 2 393[ř.30 - 31 !- 32 + 36 1 37 -·38 1 39 40 j 41 421 43 . 44 1 (-45) - ( -46)] 47

R. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49 + 50) 48 -962 -
R. 1. - splatná 49 -962 -

2. -odložená 50 - -
51

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48) 52 -11 251 -892
XV'- Mimořádné výnosy 53 3 196 12 079

s. Mimořádné náklady 54 4 934 8 511
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (1.56 + 57) 55 - -
T. 1. - splatná 56 - -

2. - odložená 57 - -
+ Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 -- 55) 58 -1 738 3 568

u. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům ( +/ -) 59 - -... Hospodářský výsledek za účetní období ( 1 I ) (ř.52 1 58 - 59) 60 -12 989 2 676
Hospodářský výsledek před zdaněním ( 1 I ) (ř. 29 + 47 1 53 - 54) 61 -13 951 2 676
Kontrolní číslo (ř.01až61) 99 979 882 959 356

Osoba odpovědná za účetní

závěrk~~d~

Milena Masátová
teL: linka:

22 098 391

Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické OSOb~y%t r'je tjčefní jednotkou ,'/

~ J14. 3. 1997



ČESKA TISKOVÁ KANCELÁŘ
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1996

I - Obecné údaje (čl.II příloha 3 OpatřeníMF č.j. 281/80 380/1996 ze dne 2.prosince
1996, kterým se stanoví obsah účetní závtrky pro podnikatel.cl

(1) Česká tisková ka celář, Opletalova 5/7, Praha I je podle zákona č.517/1992 Sb.
veřejnoprávní institucí. Rozhodující činnosti jsou šíření slovního a obrazového
zpravodajství.

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 L 79 490 400,-Kč. Hospodářský výsledek této a.s. není zatím znám.
Daňové přiznání podává až k 30.6.1997.

(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období byl 381, z toho řídících
pracovníků 12.

II - Informace..Q ůčetních metcdách a obe.ruých účetních zásadách a způsobech
v "CI rrr,ocenovamc .~~

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

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

(3) Změny způsobu oceňování (čLIII,2.4.)
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a účtování, uspořádání položek účetní
závěrky a obsahové vymezení těchto položek nebyly oproti předcházejícímu období
použity.



(4) Opravné položky (čl.III,2.5.)
Opravné položky k I ajetku nebyly vytvořeny.

(5) Způsob sestavení odpisových plánů (čl.lII,2.6)
Odpisový plán vychází ze stavu na konci roku pncemž vyse odpisů zůstává
zachována. Pro nově pořízený majetek byla stanovena tato metoda účetních odpisů:

Odpisová skupina . - ~~- __ '--lnl-__ d_O_b_a_O_d_'P_- iS_O_-V_'á_-~_i_-'_'-_- ---j'i
r-- l______ 25,00 L 4 I

2 12,50 I 8

~--------~--------__. 1:~~ Cl- 3_1~__ ,__ ,I __ 5__ ,. 2,00_ __ 50

V roce 1996 organizace nevyužila možnosti odečtu 10% vstupní ceny
hmotného majetku podle § 34 odst. 3a) ?'\kona č.586/92 Sb. o daních z příjmů v
částce 1 433 528,-Kč.

(6) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu (čl.II1,2.7.)
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se používá kurs devizového trhu
vyhlašovaného Českou národní bankou.

III-Doplňujícíjnf9rmace k rozv~JL'4kazu zisku a ztrát (čl.IV)

(1) Hmotný a nehmotný majetek (čl.IV, 3.1.)
(a) rozpis samostatných movitých věcí v tis. Kč

i ucet --1-----.!!~et
. .._-------------

[energetické a hnací stroje a zařízení 12l.W. 9403
1

'--' ----------_.
Ipracovní stroje a zařízení 736 632
!přístroje ______

--
163 517 109790

idopravní prostřed~y 3 893 3 109
linventář 12625 57131

(b) nehmotný investiční majetek v tis.Kč

1--
Isoftware

- ••• - •• --- -- --- __ o .' 'J--'-'------ U_. ------o

účet 013 účet 073 1

9 1101 32211

(c) finanční pronájem tří osobních VOZll značky ŠKODA Felicia



I i r.1995 . - -- r.1996
~)Iátky ~a cel~~~~1~bu-2ro~~~_==_. 6831461 __

lskutečně uhrazené ~átky 41316: 272576
1=-= -- --------------l-----------r-- ------I

!budoucí platbJ': l__ 641830 L 369254

(d) přehled o nejdůležitějších tit lech pro přírůstky a úbytky investičního majetku

31.12.95 31.12.96
! . :_~='--i--i~~~!-~V~I'-lj;fi~t~k--Ób 't~k~=r~y·f;~~~Q~Ó~t;t~k-n-
I,energ.ahnací. str._~~~J.T17190519 72420 _J.9463LU-- 111838 16346458
,Pracovní stroje a ~---...:~~57 O -124530 i 177762 860425
Ipřístroje 161057859 ~~<!.58106t 1576i5i4l 9999455 147754996
IdopravnÍ pro~i~e(1!~L_J-5721_~ 14 O ·8405461 1828066, 4733994
,ir~.:yentář ~)401~~ 229990 5?77~J 2645267112'097102
~dOVY --+!-35~~07Q~0 93"12805 405779 i 3679754 141134322
DHIM L1l?78Q~5 ]404556 -805535 i 22100911 21578085
iCELKEM. i357408~17 L~~477877 i 1572907S~Q.652233 344505382

(e) drobný hmotný' investiční majetek v tis.Kč

(f) závazky kryté zástavním právem:
úvěrová smlouva ze dne 26.10.92 na 14 mil.Kč u ŽB byla kryta zástavním právem na
dům čp.2389 Žirovnická ul., Praha 10. V letošním roce byl úvěr splacen a zástavní
právo zrušeno.

(h) ČTK vlastní akcie těchto podniků

ECONOMIA
ZZ 100+1
REPRO a.s.
jednotlivé akcie

200000,-
100000,-

179 490 400,-
265 323,-

Jednotlivé akcie jsou akcie zakoupené pro účely redakce informačních služeb.

(2) Pohledávky (3.2.)
Pohledávky po splatnosti k 31.12.1996 jsou 27 055 tis. Kč.

(3) Závazky (3.4.)
Závazky po splatnosti k 31.12.1996 jsou 384 tis. Kč.

(4) Zákonné a ostatní rezervy (3.5) v cis.Kč



účet 421 - zákonn~e_
účet 454 - rezerva na

-----<------- __ o _o. -- -------
~-kon.zůst. 1poč.zůst. tvorba čerpání

ezervni fond 2540 O 2540 0\----- 1------

31\kurs.ztráty 80 31 80--

(5) výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností podniku (3.6.) v tis. Kč

- --- - ----

~ HV
131 142 41378
33276 4810--
18527 -17604--- _.
8239 -795

Přílohu sestavila: M.Kubová

Přílohu schválil: Ing. Radim Novák, ekonomický ředitel ČTK



Struktura aktiv k 31.12.1996

jiný hm.maj
1,31%

ost. aktiva
2,31%

stroje a přístroje
14,07%

,zásoby
i 1 59% IL ' . J

Ipohledávky
I 7,50%

.fin.majetek
I 11,03%

fin. investicej

_~6,56!~_J
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Porovnán í tvorby hospodářského výsledku s rozpočtem v roce 1996

5000

o
------------------------,.., ------:~~-'T--lďi5i;---w'i

-5000~~,·::::::;;.:;::.~.HH~.. :~.HJI::··H··.H:~· ..··H.• ",I

-lOooo~_~_D
-1500010jřť*+:rt:~tJTt(7ť(0;_J8i00~~~i2GSKDG8i0020

_200001;;.0~~.i..?2 ~~t~ft.j{j;::~ [:/•......;::~,!;.?í;2.:J.:::!t ..sj.]2l,2:š~:!"']"l2í;.;i'IG:h:Gio;/.:)!:.~·jI;;l::~::~~.~fi;.s::·:,,:~._ :.~~..ť..š;;;.0i:~~~~i[šš0i!:!iI2;J~jiJi:illíii~iJ.bJ0:li0G.::.~.;:!"'.~,,::::;~~·~.:.!!.:.!:L~~:..!i...:..: .•..J



Produktivita z přidané hodnoty a roční průměrná mzda
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vývoj počtu zaměstnanců, objemu mezd a průměrných výdělků
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Struktura zaměstnanců podle činností k 1.1.1997
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15%
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ÚSZ
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Celkem 376 zaměstnanců v evidenčním stavu



Srovnání nákladů a výnosů podle druhů s rokem 1995 a s rozpočtem

Inázev účtu skut.96 skut.95 index rozp.96 index účet č. název účtu ; skut.96 I skut.95 index rozp.ss i index



Srovnání nákladů, výnosů a nosp. výsledku po střediscích s rokem 1995 a s rozpočtem

náklady výnosy účetní HV
skut.96 skut.95 index rozp.96 index skut.96 skut.95 index rozp.96 index skut.96 skut.95 index rozp.96 index

GR 2423 2532 0,9569 2629 0,9216 126 12 10,6949 O -2297 -2520 0,9113 -2629 0.8736
EU - RAS 9175 8648 1.0609 9372 0,9790 42 10 4,1176 O -9133 -8638 1,0573 -9372 0,9746
Provoz 24644 25625 0,9617 27277 0,9035 5971 5918 1,0090 5147 1,1601 -18673 -19707 0,9475 -22 130 0,8438
EÚ celkem 33819 34273 0,9867 36649 0,9228 6013 5928 1,0143 5147 1,1682 -27806 -28345 0,9810 -31502 0,8827
ŘAS celkem 11598 11181 1,0373 12001 0,9665 168 22 7,6455 O -11430 -11 159 1,0243 -12001 0,9524
USZ-CR 89764 78520 1,1432 87973 1,0204 131 142 115072 1,1396 123273 1,0638 41 378 36552 1,1320 35300 1,1722
USZ-zahr. 22580 24830 0,9094 21505 1,0500 988 16416 0,0602 997 0,9910 -21 592 -8414 2,5664 -20508 1,0529
UOZ 28466 23140 1,2302 26098 1,0907 33276 27500 1,2101 29312 1,1353 4810 4360 1.1033 3214 1,4968
TO 36132 32973 1,0958 33877 1,0665 18527 20389 0,9087 14632 1,2662 -17 604 -12584 1,3990 -19245 0,9147
OU 4985 5091 0,9793 4974 1,0023 139 635 0,2188 O -4846 -4456 1,0876 -4974 0,9743
Agentura 181926 164553 1,1056 174426 1,0430 184072 180012 1,0226 168213 1,0943 2146 15459 0,1388 -6213 -0,3453
Agent.+RAS+Provoz 218 168 201 359 1,0835 213704 1,0209 190 211 185952 1,0229 173360 1,0972 -27957 -15406 1,8146 -40344 0,6930
Pressfoto 9034 10375 0.8708 5942 1,5205 8239 6378 1,2917 3050 2,7013 -795 -3997 0,1990 -2892 0,2750
zrušená střediska 842 2949 0,2854 1274 0,6605 628 384 1,6356 O -214 -2565 0,0833 -1274 0,1677
účasti 40 38 1,0556 O 3453 3186 1.0839 333O 1.0369 3413 3148 1,0842 3330 1,0250
nerozúčtovatelné N a V 29039 26249 1,1063 26480 1,0966 46951 51 339 0,9145 55011 0,8535 17912 25091 0,7139 28530 0,6278
Rada CTK 821 548 1,4962 630 1,3024 O O O -821 -548 1,4962 -630 1,3024
rekonstrukce 1076 522 2,0603 900 1,1954 O O O -1076 -522 2,0603 -900 1,1954
sociální program 1732 1 619 1,0697 1 932 0,8963 187 146 1,2880 160 1,1713 -1 544 -1 473 1,0481 -1772 0,8715
red.inform.služeb 2404 1 051 2.2873 5115 0,4700 907 O 5514 0,1644 -1 497 -1 051 1.4247 400 -3,7482
grafická redakce 434 O O 22 O O -412 O O
banka celkem 36386 32975 1,1034 36331 1,0015 52148 55054 0,9472 64015 0,8146 15762 22079 0,7139 27684 0.5694
CTK 263588 244709 1,0771 255976 1,0297 250598 247385 1,0130 240425 1,0423 -12990 2676 -4,8545 -15552 0,8353



Rada České tiskově kanceláře
Opletalova 5/7
110 00 Praha

K rukám p. předsedy Rady Jiřího JEŠE zasílám ve smyslu
ustanovení odd. II. uzavřené smlouvy tento

p o s ude k

k výroční zprávě o hospodaření tTK v roce 1996.

Rada jest povinna dle §. 8 odst. 1) písmo c) zák. c.
517/1992 Sb., schvalovat

závěrečný účet
tiskové kanceláře. 'rím de facto přejímá úlohu dozorčích rad
obchodních společností.

Vedení ČTK mi předložilo "výroční zprávu o hospodaření ČTK
v roce 1996" ze dne 4.4.1997. Zpráva obsahuje přílohy, uvedené
soupisem na bohužel nestránkovaném obsahu. Obsahují povinné
"státní" výkazy, t. j , rozvahu a výkaz zisků a ztrát vé , příloh.
Obsah příloh je dán příslušnými předpisy Ministerstva financí
ČR.

Připojená Audi torská zpráva aprobuje systém účetnictví,
které dle auditora "věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní
jmění a finanční situaci ČTK k 31.12.1996". Rovněž vykázaný
výsledek hospodaření ČTK za rok 1996 auditor aprobuje. Vzhledem
k tomu, že auditor je povinen sledovat průběh inventarizací a
způsob zúčtování během sledovaného kalendářního období pod
sankcí ztráty auditorské licen~e, pokládám jeho výrok za
naprosto věrohodný.

K jednotlivým částem výroční zprávy: dovoluji si
upozornit členy Rady na následující rysy hospodařeníČTK.

1. Fakt, že v roce 1996 se poprvé pravděpodobně od svého
prvorepublikového vzniku ČTK obešla bez státních dotací.
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2. Y.)rkazovaná ztráta 13 mil. Kč: zaokrouhleně je zásadním
způsobem ovlivněna zúčtováním tzv. opravných položek do
nákladů. roku 1996 (Jedná se o 7 mil. Kč zaokrouhleně, viz
Výkaz zisků a ztrát řádek 24). opravné položky jsou účetním
postupem, jimž se upravuje ocenění příslušné části majetku.
Ze zákona se mohou vytvářet k investicím, zásobám,
pohledávkám. V nasem případě, tj. v ČTK, byly vytvořeny k
pohledávkám. Jejich splacení pokládá ČTK za dubiózní,
(pochybné). Všichni členové Rady vědí ze své zkušenosti, že
české národní hospodářství je v současnosti zamořeno dluhy,
které se neplatí, čili fiktivními či dubiózními
pohledávkami, které po právní stránce ukončí či výstižněji
"spláchne" az kon ur3ní řízení při bankrotu dlužníka.
Zařazení spo rný ch pohledávek za dlužníky v účetnictví do
opravných položek je upraveno velmi přísnými pravidly
Ministerstva financí ČR.

3. Již podruhé upozor~uji členy Rady na skutečnost, že více jak
~~dn~l__ ~řetin~ __majetku (aktiv) ČTK tvoří majetek akc.
společnosti ČTK Repro, v i.z stránka "Struktura rozvahy",
tabulka č. 1 Výběr z rozvahy, i~ádek "finanční majetek" ve
výroční zprave. Akciová společnost ČTK Repro je samozřejmě
soukromá obchodní společnost, do jejíhož hospodaření nemá
nikdo .právo zasahovat, stejně jako kontrolovat její
hospodaření apod. s výjimkou jejích vlastních orgánů,
představenstva a dozorčí komise. Přesto se domnívám, ze
vzhledem k obrovskému majetkovému podílu této akc.
společnosti na celkovém majetku ČTK by se Rada alespo~
jedenkrát za rok měl, seznámit s výsledky hospodaření a
auditorském osvědčení o hospodaření s majetkem této a. s.

4. Již několik let upozor~uji na mimořádně příznivý vývoj
~ás~.e..:.Klesly od 1.1.1993 do konce sledovaného období o
neuvěřitelných 35 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o
úvěrovaný účetní celek, dopad tohoto obrovského snížení má -
jak jsem -opakuji- vícekrát upozor~oval - mimořádně kladný
ÚČil~~2kna hospodaření ČTK.
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5. Pohledávky se nepodařilo snižovat takovým tempem, jako tomu
bylo u zásob. Pohledávky za dlužníky, jak je uvedeno výše -
jsou jedním z nejbolavějších míst české ekonomiky. ČTK
jejich část ve výši 7 mil. Kč převedla do opravných položek.
Pochybuje zřejmě o tom, ze dlužníci je někdy v budoucnu
zaplatí.

6. Je třeba si uvědomit, že 180 mil. Kč do tiskárny a. s. ČTK
Repro vložila Československá republika. Podl~ mého názoru je
současné vedení ČTK odpovědno za to, že uvedený vklad nebude
promarněn. Bylo naprosto nedobrým jevem, že 1/3 majetkového
podílu v této společnosti získala za minulého vedení italská
firma Zanardi (dodala v létec~ vzniku a. s. strojní vybavení
tiskárny, leč nevalné kvality) a pan Božejovský za zcela
pochybné know-how. Do žádného majetku by neměli vnikat
zahraniční účastníci vzhledem k tradičně výsostnému
postavení ČTK, teré existuje již od prvních dní samostatné
Československé republiky (ČTK vznikla několik dní po
28.říjnu 1918).

Podotýkám, ze po několika rozpačitých létech "záběhu"
se a. s. ČTK Repro dostává do solidních hospodářských
výsledk~. Za této situace se mi podílnictví značně nevyzpy-
tatelných zahraničních partner~ jeví jako nepříliš výhodné
jak pro vlastní management ČTK tak pro český stát. (Ten
prodělal J1Z údajnou miliardu na budově rozhlasu).
Spoluvlastnictví cizích part.ne rů v ČTK Repro rnů ž e znamenat
další ztráty při případných nátlakových akcích cizích
účastník~.

7. Struktura činností z ekonomického pohledu je doložena v odd.
5 výroční zprávy (hospodaření jednotlivých činností).
Výsledek hospodaření je ztrátový. Ztráta je ovlivněna
časovým rozlišováním, jak bylo řečeno výše. Z jednotlivých
činností je zisková agentura, leč zisk J1 vytvořený
absorbuje ztráta ze zahraničního zpravodajství. Pokud
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ekonomický tlak na hospodaření ČTK bude pokračovat, bude

vedení ČTK i Rada stát před mimořádně závažnou otázkou
nutností dále redukovat zahraniční zpravodajství.

8. Prosím členy rady, aby věnovali pra hodnocení hospodaření
ČTK v roce 1996 pozornost ukazateldm finanční analýzy v bodě
6 výroční zprávy. Podstatné je, že ČTK vynulovala úvěr. K
31. 12. 1992 žila z 97,5 mil. Kč cizích zdrojd, v roce 1996
vykazuje ke stejnému datu pouhých 18,3 mil. Kč.

Na základě vý sLedků auditu a informací obsažených ve
"výroční zprávě o hospoda.ření ČTK v roce 1996"

d o por u č u j i ,

aby Rada ČTI< schválila ve smy sLu
písmo c) zákona ČNR č. 517/1992 Sb.,
kanceláře.

ustanovení §8 odst. 1 )
závěrečný 6čet tiskové

V Hradci Králové dne 26. dubna 1997

\ \;., \
""-0 .',

Ing.
soudní znalec pro
účetnictví a daně,
ekonomický poradce
Rady ČTK


