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I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře v roce 2012

ÚVOD
Agentura ČTK pokračovala i v roce 2012 ve vnitřních reformách a produktových inovacích, kterými
jak předjímala změny na turbulentním českém a slovenském mediálním trhu, tak na ně reagovala.
Vedle toho dokončila zásadní etapu vnitřní reorganizace a dalšího zjednodušení organizační
struktury, která jí umožnila zejména těsnější koordinaci zpravodajství a pružnější reakci na vývoj na
trzích. Dokázala udržet kvalitu i kvantitu zpravodajství a dále rozvíjet některé jeho formy. Nadále
přinášela kvalitní, objektivní a nezávislý zpravodajský servis a udržela si ekonomickou a finanční
soběstačnost.
Pro kvalitu zpravodajského servisu ČTK jsou klíčoví její redaktoři, a proto agentura nadále pečlivě
dbala jak na jejich výběr, tak na průběžný rozvoj a vzdělávání.
Pro ekonomické postavení agentury nadále platí premisa, že situace ČTK musí nutně do značné
míry kopírovat hospodářskou situaci médií v České republice, jejichž je dodavatelem.
Vnější vlivy – tedy evropská dluhová krize, pokračující propad výkonu české ekonomiky,
strukturální krize médií, nedobrá kondice ekonomické sféry a restriktivní rozpočtová politika státu se v roce 2012 nezměnily. Při přípravě rozpočtu na rok 2012 ČTK s tímto vývojem počítala a
předpokládala v hlavních činnostech další pokles výnosů – tentokrát o cca 11 %, tedy o 30 mil. Kč
proti skutečnosti roku 2011.
Pokud by vedení ČTK bývalo za těchto okolností trvalo na sestavení vyrovnaného rozpočtu,
znamenalo by to prudký zásah do organismu agentury a přinejmenším krátkodobé ohrožení kvality
a rozsahu poskytovaných služeb. Popřelo by to také logiku vytváření finančních rezerv v
předchozích letech, jejichž hlavním smyslem bylo zajistit agenturu právě na horší období.
Cílem pro rok 2012 proto bylo při využití dřívějších rezerv a bez využití veřejných prostředků (které
ČTK, ač ze zákona může, nevyužívá od roku 1997) připravit podmínky pro sestavení vyrovnaného
rozpočtu na rok 2013 bez dopadu na kvalitu a kvantitu poskytovaných služeb. To se již podařilo a
rozpočet na rok 2013 předpokládá vyrovnaný výsledek.
Rozpočet na rok 2012 počítal se ztrátou 7,34 miliónu korun. Především díky výdajové kázni se
podařilo tento výsledek zlepšit o 3,4 milionu na výslednou ztrátu 3,98 mil, která je plně pokryta
nerozděleným ziskem z minulých let, takže agentura zůstává i do budoucna plně finančně stabilní.
Celkový hospodářský výsledek se ČTK podařilo zlepšit jak ve srovnání s rozpočtem, tak s minulým
rokem. Ve srovnání s rozpočtem je vidět pronikavé zlepšení hospodářského výsledku z hlavních
činností, které činí 12 milionů a je na nule (lze tedy obecně vyvodit, že agentura již opět pokrývá
výdaje na své hlavní činnosti).
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Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč

Hospodářský výsledek za účetní období

skut.
2012
-3 980

skut.
2011
-4 441

rozp.
2012
-7 341

meziroční
změna
461

změna k
rozpočtu
3 361

Hospodářský výsledek před zdaněním

-3 370

-1 570

-7 341

-1 800

3 971

Provozní hospodářský výsledek

-3 531

-1 550

-9 463

-1 981

5 932

-21

4 278

-12 294

-4 299

12 273

Hosp. výsledek hlavních činností

Hospodářské výsledky mají význam i s ohledem na unikátní postavení ČTK v rámci Evropy, kdy je
jediná z veřejnoprávních agentur, která nedostává žádné státní dotace nebo příspěvky (a ani o ně
nežádá).
Jak již bylo vícekrát konstatováno v rámci mezinárodních srovnání, existují v Evropě v zásadě čtyři
přístupy k organizačnímu uspořádání tiskových agentur: model státní a polostátní, veřejnoprávní,
„investorský“ a ve vlastnictví médií. Nejméně častá je „investorská“ forma, kdy agenturu drží
vlastník nebo vlastníci za účelem zisku, nejčastější na západ od ČR je vlastnictví v rukou médií,
pro něž je agentura servisní organizací.
Vedle personálních a čistě ekonomických prvků je pro chod agentury velice důležité jasné právní
prostředí ve sféře ochrany jejího duševního vlastnictví, databází i soutěžního postavení agentury.
ČTK je stejně jako další tvůrci závislá na kvalitě příslušné legislativy a zejména jejím respektování.
ČTK je do značné míry i českými médii chápána nejen jako dodavatel, ale také právě jako servisní
organizace. Proto byla přijata jako koordinátor některých důležitých akcí na ochranu obsahu,
kterým se část vydavatelů v roce 2011 a 2012 věnovala a o kterých píšeme ve zvláštní kapitole.
Hlavní náplní činnosti bylo nadále zpravodajství, které podrobně rozebíráme ve zvláštní kapitole a
které se v roce 2012 věnovalo zejména vládním reformám a jejich ohlasům, krizi v eurozóně,
senátním volbám a přípravě voleb prezidentských, zpravodajství z parlamentu a vlády, londýnské
olympiádě a dalším klíčovým tématům. Hlavním úkolem bylo udržet kvalitu zpravodajství, otestovat
další nové formáty, připravit některé inovace a organizačně připravit jisté vyvrcholení vnitřních
reforem započatých v roce 2008, a sice spojení celého zpravodajství včetně fota do jednoho
organizačního celku od 1.1. 2012.
Fotobanka kromě obvyklých činností na tzv. sekundárním trhu pokračovala v rozšiřování nabídky
individuálních služeb a práci na novém webovém rozhraní pro nabídku více než tří milionů
digitálních fotografií. Dále se připravovala na rozšíření nabídky dalších médií, konkrétně infografiky
a videa.
ČTK Online vedle toho, že standardně provozovala zpravodajské servery ČTK (ceskenoviny.cz,
financninoviny.cz a sportovninoviny.cz), tvořila multimediální obsah pro mobilní operátory,
internetové vydavatele a připravovala další služby pro tzv. nová média. Zajímavostí je vstup
servisu ČTK do palubních systémů především luxusních evropských automobilů.
V obchodní činnosti se ČTK soustředila zejména na sběr a využití marketingových informací,
posilování značky jako garanta spolehlivého zpravodajství, na těsný kontakt s klienty a často velice
tvrdá jednání s nimi o nových smlouvách. Cílem bylo posílení pozice na mediálním trhu spolu s
uplatněním konkrétních kroků ve sledování a ochraně obsahu ČTK na internetu
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Celková situace na informačním trhu v ČR v roce 2012
Vzhledem k tomu, že většina výnosů agentury pochází od médií, rekapitulujeme situaci na
mediálních trzích v roce 2012, i když je nutno současně připomenout, že výrazná úsporná opatření
přijímala nadále i státní a podniková sféra a tato opatření se na trhu prodeje informací rovněž
projevila a nadále projevují.
Jistým překvapením z hlediska obsahového i manažerského je skutečnost, že i klíčové státní
instituce v době krize a politických turbulencí považovaly a považují za možné omezovat nákup
informací.
Situace na českém trhu se zpravodajstvím se v roce 2012 ve srovnání s předcházejícími roky
výrazně nezměnila. Celkové mediální investice nerostly, a média proto musela vedle rozvoje
myslet také na hospodárnost.
Vývojem prošel i agenturní trh, když koncem roku 2012 přestala jediná další plnoformátová
agentura působící na českém trhu, společnost Mediafax fungovat jako agentura, což bylo logickým
důsledkem každoročních ztrát, které svému majiteli od založení generovala.
Turbulenci mediálního trhu demonstrovaly i četné a časté výměny nejvyššího managementu,
obchodních vedoucích a majetkové přesuny. Dramatickým vývojem prošel z tohoto pohledu
zejména internetový a televizní trh, jak mezi největšími společnostmi, tak u společností
regionálních. Výraznými proměnami prošla ale i mapa tištěných médií, do níž vstoupili významní
noví hráči nebo výrazněji začali zasahovat dosavadní hráči spíše okrajoví.
Podle monitoringu společnosti Admosphere v roce 2012 trh s reklamou v ČR stagnoval. Reklamní
investice do tisku loni meziročně klesly zhruba o 8 % (jde o ceníkové hodnoty nezahrnující slevy
ani bartery, nikoli reálně zaplacené peníze).
Největší pokles byl podle této společnosti zaznamenán u rádií (-12 %), kdy ale byly sledovány jen
celostátní kampaně. Internet podle ceníků rostl o třetinu a souhrnná ceníková hodnota reklamy v
televizi vzrostla o tři procenta.
Další mediatypy nejsou z hlediska tiskové agentury příliš důležité, protože v nich nepůsobí klienti
zpravodajství.

Agentury ve světě
Z agenturní Evropy většinou ani v roce 2012 nechodily zprávy příznivé. Agenturami plně nebo
podstatně závislými na státním rozpočtu otřásaly stejně jako „jejich“ státy rozpočtové potíže razantnímu snížení státního příspěvku musely čelit například portugalská nebo řecká agentura druhá uvedená čelila i takovým uvažovaným zásahům, které vyvolaly mezinárodní reakci.
Pokud jde o největší agentury - francouzská AFP hospodařila v roce 2012 vyrovnaně, avšak nelze
přehlédnout, že za výrazného přispění financí od francouzského státu. Německá menší soukromá
agentura Dapd vyhlásila konkurz a zastavila činnost. Americká AP (družstvo médií) oznámila v
roce 2012 čtvrtý rok po sobě pokles výnosů, který se zpomalil na procento (agentura původně v
roce 2012 očekávala dvouprocentní růst výnosů) a její hospodaření skončilo ve ztrátě 25,6 milionu
dolarů. Thomson Reuters (akciová společnost kótovaná na burze), která má mnohem širší záběr
než „pouhá“ tisková agentura, v prvním čtvrtletí 2013 oznámila snížení provozního zisku o sedm
procent.
Pozitivní trendy a výsledky ukázala britská Press Association (akciová společnost ve vlastnictví
médií) nebo rakouská APA (ve vlastnictví médií) či hlavní německá agentura DPA (ve vlastnictví
médií), stabilní jako vždy byla agentura švýcarská. Vysokými turbulencemi zahrnující i vztahy s
některými vlastníky prošly agentury severské.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ORGANIZACE
K 1. lednu 2012 byla dokončena další zásadní etapa vnitřní reorganizace, která přinesla
soustředění veškerého zpravodajství do jedné organizační jednotky, takže jak obsah, tak formy či
rozsah zpravodajství je v plném rozsahu řízen z jednoho místa. To platí i o pokrytí v různých
médiích od fotografií po audio či sociální média. Jednotlivé typy zpravodajství se navzájem
podporují a doplňují, a to jak obsahově, tak co do formátů a multimédií.
Jakkoli jde o směr v některých jiných médiích ještě i dnes označovaný za revoluční a unikátní, ČTK
tuto cestu nastoupila od druhé poloviny 90. let a klíčovými body zvratu byly společný zpravodajský
sál před zhruba desetiletím a spojení zpravodajských pracovišť v roce 2012. Ani dosavadní kroky
nejsou poslední, integrace a nastolování nových pracovních postupů budou pokračovat.
Principy systému řízení a plánování servisu se nemění: operativní řízení zpravodajského dne
podléhá šéfeditorům ve spolupráci se směnami a vedoucími redakcí, dlouhodobé řízení je věcí
šéfredaktora a vedoucích redakcí.
V té souvislosti se změnila organizace uvnitř nového Úseku zpravodajství. Činnost všech reportérů
včetně fotoreportérů v krajích koordinují řídící zpravodajové, kteří nad rámec svých zpravodajských
povinností ve svém regionu odpovídají i za plánování zpravodajství včetně fota, audia a videa,
dohlížejí na hospodárnost a maximální využití redakčního potenciálu
V souvislosti s tím byla dále posílena univerzálnost některých redaktorských funkcí. Například
všichni redaktoři zpracovávají základní ekonomické zpravodajství, pokud si to dění žádá. Byly
nadále posíleny „multimediální“ dovednosti některých redaktorů, například do videoprodukce
přispívají píšící zpravodajové i fotoreportéři z celé ČTK.

Zdroje
ČTK je jedním z primárních zdrojů domácího a sportovního zpravodajství. Zpravodajství ze světa
nadále zůstává závislé především na zahraničních zpravodajských agenturách. Zatím poslední
inovací jsou zhruba od roku 2008/2009 sociální sítě, které nyní už v agentuře patří ke standardním
informačním zdrojům. ČTK je kromě toho sama na sociálních sítích aktivně přítomna již od roku
2008.
I při práci se sociálními sítěmi samozřejmě platí pravidlo ověřování jak samotných informací, tak
také ověřování pravosti zdrojů. K tomuto účelu vznikly i speciální seznamy ověřených účtů na
Twitteru pro různé regiony. V roce 2012 prošli redaktoři další etapou školení o sociálních sítích
s cílem práci s nimi racionalizovat, standardizovat a sjednotit chápání těchto zdrojů mezi redaktory.
ČTK od počátku považuje internet spíše za příležitost než za hrozbu. Proto se snaží co nejrychleji
poznávat jeho trendy a v odůvodněných případech je vstřebávat.
ČTK nadále jako jedna z mála národních agentur obdobné velikosti odebírá zpravodajství všech
tzv. světových agentur, tedy Reuters, AP a AFP. Vedle toho si obstarává zpravodajství řady
dalších agentur, jako je DPA, ITAR-TASS a podobně. Odběr agentur je poměrně výrazná položka
firemních nákladů.

Formy
Formy zpravodajství se neustále přizpůsobují potřebám klientů, veřejnosti a technickým
možnostem. Vedle vlastních zpráv sem patří i tzv. technické informace zahrnující zejména
podklady pro plánování zpravodajského dne.
V roce 2010 zavedený nový formát - tzv. headliny, tedy krátké zprávy o 144 znacích, které
předcházejí vlastním zprávám a zrychlují a dynamizují celý agenturní servis, se stal běžnou
součástí služeb agentury. Osvědčil se ve všech zpravodajských situacích, zejména při krizích,
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volbách nebo při vrcholných sportovních a jiných událostech. K těmto zprávám má přístup i
veřejnost, prostřednictvím SMS zpravodajství a agentura svou nabídku v tomto ohledu dále rozšíří.

Hlavní zpravodajská témata
Z domácích událostí sledovala ČTK podrobně boj o církevní restituce v parlamentu. O této
problematice poskytla klientům na 350 zpráv.
Dalším velkým zpravodajským tématem zejména pro domácí, regionální, grafický, obrazový a
zvukový servis byla příprava prvních přímých prezidentských voleb (přes 800 zpráv), kdy zejména
v legislativní fázi přinášela ČTK mimo aktualit i cenné backgroundové informace o připravovaném
zákonu o prezidentské volbě i prováděcím zákonu i stanoviska jednotlivých kandidátů.
Podobně tomu bylo i u podzimních senátních voleb.
Zde byla jedna ze zřetelně patrných oblastí plně integrovaného zpravodajství, kdy servis ČTK
propojil zpravodajské textové informace, faktografii, data, aktuální fotografie, cílené ilustrační
fotografie z Fotobanky ČTK, audio, video a podobně.
Zpravodajství o domácích volbách patří ke klíčovým prvkům servisu národní agentury. Proto není
divu, že Rada ČTK sledovala volební servis agentury průběžně a opakovaně se jím zabývala na
svých zasedáních. Při hodnocení servisu Rada konstatovala, že dodržel zákonné parametry
veřejné služby.
Domácí a regionální servis se samozřejmě s podporou všech sekcí zpravodajství plně věnoval
nebývalé řadě korupčních afér roku 2012 a současně i boji s korupcí. ČTK odběratelům poskytla
také řadu srovnávacích, statistických a analytických materiálů k 20. výročí vzniku samostatné
České republiky.
Celoročními velkými tématy zůstaly důchodová reforma, napětí ve vládní koalici a situace v opozici
a její návrhy. ČTK se jako každoročně podrobně věnovala jednání obou komor parlamentu a vlády.
Tempo zpravodajství ze zahraničí bylo v roce 2012 klidnější než v roce 2011, kdy na plno
odstartovalo Arabské jaro. Situace na Blízkém východě a v severní Africe se sice nijak dramaticky
nezlepšila, ale otevřený konflikt pokračoval pouze v Sýrii.
V ekonomickém servisu nadále dominovalo zpravodajství k hospodářské a finanční krizi v
eurozóně a o jejích důsledcích. K dalším významným bodům zpravodajství patřila například
daňová reforma a úvahy o Temelínu.
Ve sportovním světě byla jednoznačně největší událostí letní londýnská olympiáda.
Ve fotozpravodajství v roce 2012 vydala ČTK přes 125.000 snímků, z toho zhruba polovinu z ČR.
Klíčovou domácí produkci doplňovala ČTK ze zahraničních zdrojů, zejména z agentury AP a
příležitostně ze servisu dalších partnerských agentur.
Fotoreportéři ČTK rovněž opět výrazně promluvili do výsledků prestižní fotografické soutěže Czech
Press Photo, a tentokrát i World Press Photo.
Práci fotoreportérů mohla veřejnost vidět i na profilové výstavě Prezident Václav Havel, kterou ČTK
uspořádala na přelomu června a července ve Staroměstské radnici v Praze.

Zpravodajství
Zahraniční redakce. Jak již bylo uvedeno, rok 2012 v zahraniční redakci byl z hlediska
zpravodajství klidnější než rok 2011. Kromě již zmíněných témat se pochopitelně věnovalo i
volbám v USA.
Po organizační stránce pokračovaly přípravy na definitivní sjednocení ekonomické a všeobecné
části redakce, které začalo před rokem a bylo dokončeno na začátku roku 2013. Tento krok

Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře
doprovázely organizační změny v časovém a personálním nastavení editorských směn, které se
měly možnost připravit na vydávání nejen všeobecných, ale i ekonomických zpráv. Větší
univerzalitu samotných zahraničních redaktorů a směnařů směrem k ekonomickému zpravodajství
podpořilo speciální školení týkající se základů ekonomické žurnalistiky a práce se zahraničními
ekonomickými zdroji. Další školení se týkalo Twitteru jako doplňkového agenturního zdroje. V
současnosti téměř všichni zahraniční redaktoři umí pracovat se sociálními médii a aktivně je
využívají k práci.
Pokračovala spolupráce mezi domácí a zahraniční redakcí, která se týkala krátkodobých stáží. V
rámci nezbytných úsporných opatření byly na přelomu roků 2012 a 2013 zrušeny pobočky v
Moskvě a v New Yorku. Omezování zahraniční sítě má nicméně jeden pozitivní efekt přímo v
redakci. Její osazenstvo dnes tvoří z velké části lidé se zkušenostmi ze zahraničí a lidé, kteří mají
zkušenosti se zpravodajstvím v terénu. Nejsou tak odkázáni jen na zahraniční agentury, a ČTK si
tak může dovolit nabídnout pestřejší servis.
I v uplynulém roce pokračovala spolupráce s institucemi EU, díky níž může agentura vysílat
zpravodaje na pravidelná plenární zasedání ve Štrasburku, ale i do jiných míst. Tento program
funguje zejména pro začínající redaktory nebo redaktory, kteří potřebují získat zkušenosti v terénu.
Domácí redakce sledovala podrobně boj o církevní restituce v parlamentu, i mimo něj. Dalším
velkým tématem byla, jak je uvedeno výše, příprava prvních přímých prezidentských voleb, kdy
zejména v legislativní fázi přinášela cenné backgroundové informace o připravovaném zákonu o
prezidentské volbě i prováděcím zákonu, oslovovala kandidáty v předvolební kampani, včetně
několika anket.
ČTK rovněž kryla nebývalou řadu korupčních afér, jimž jistě dominovala kauza Rath, kdy ve velké
novinářské konkurenci přicházela často první s novými informacemi.
Spolu s regionální redakcí
se významně podílela na zpravodajství o podzimních senátních volbách.
ČTK odběratelům poskytla také řadu srovnávacích, statistických a analytických materiálů k 20.
výročí vzniku samostatné České republiky.
Pokračovaly přípravy na spojení ekonomické redakce s domácí v jednu nazvanou centrální, která
vznikla 1. ledna 2013. Cílem je zjednodušit řízení, získat lepší zpravodajství z pomezí ekonomiky
a politiky, jednoznačně určit kompetence a využít synergií při plánování a řízení.
Regionální redakce zvládla zavedení nové organizační struktury, což se projevilo na mnohem
užším propojení textového a fotozpravodajství.
Jedním z hlavních zpravodajských témat byly krajské volby. Zpravodajství jsme zaměřili na situaci
a změny v krajích v uplynulém volebním období, rychlé informování o výsledcích voleb a
povolební situaci v krajích, zejména tvorbu nových krajských koalic. Jen na toto téma jsme vydali
zhruba 700 zpráv.
Dalším tématem, které patřilo v loňském roce k celostátně nejsledovanějším, byla metanolová
aféra. Zprávy se týkaly příčin otrav, zdravotního stavu obětí i bilance úmrtí spojených s otravou
metanolem. Dalšími okruhy bylo policejní vyšetřování a související dopad na tuzemské likérky a
obchodníky. Celkem jsme na toto téma vydali přes 600 zpráv.
Ekonomická redakce. Rok 2012 přinesl celou řadu změn v daňové legislativě, které se promítly
do mnoha sektorů ekonomiky. Daňové problematice jsme věnovali celkem 500 zpráv, z nichž
většina se zaměřila na změny DPH. Česká ekonomika loni opět spadla do recese, z níž dosud
nevystoupila. Pokračovaly i úvahy o stavbě Temelína, k nimž ČTK přinesla rozhovory prakticky se
všemi významnými aktéry a řadu dalších materiálů.
Jelikož mediální důležitost a zajímavost energetiky roste, věnovala se jí ČTK s odpovídající péčí a
to včetně problémů kolem solárních elektráren, kde ČTK řadu informací přinesla jako první.
Pro sportovní redakci byly největší událostí letní olympijské hry v Londýně. Během šestnácti
soutěžních dnů ČTK vydala 2500 zpráv, což ve srovnání s Pekingem v roce 2008 představuje
nárůst o 34 procent. Klienti dostali také více než 5000 fotografií. Čtyřčlenný tým (dva redaktoři a
dva fotoreporéři) v Londýně podrobně zachytil vystoupení 133 českých sportovců a držel krok s
početnějšími výpravami velkých redakcí.
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V roce 2012 vydala ČTK více než 125 tisíc fotografií, z toho zhruba polovinu z ČR, sportovních
přes 38 tisíc, tzn. cca třetinu celkového počtu. Témata byla samozřejmě shodná s ostatními
redakcemi. Začalo postupné přecházení na fotoaparáty Nikon D4 vybavené videokamerou.
Za zmínku jistě stojí, že šest fotografů ČTK získalo na Czech Press Photo ocenění v osmi
kategoriích. V kategorii Sport zvítězil Roman Vondrouš se sérií snímků z dostihů. S ní vyhrál i
sportovní kategorii World Press Photo 2012. Výsledky byly vyhlášeny v roce 2013.
ČTK začala také nově evidovat nejen počet fotografií, ale i fotoreportáží, které jsou věrnějším
obrazem výkonu a mohou posloužit pro sledování produktivity fotoreportérů.
Loni agentura vydala 14.359 fotoreportáží. Zhruba 6300, vesměs ze zahraničí, bylo převzato z
tiskových agentur a dalších zdrojů. Přes osm tisíc pořídili fotoreportéři ČTK. Téměř polovina z nich
byla z krajů, třetina z Prahy a pětina ze sportovních soutěží.
Sloučené Audio-Video pracoviště odbavovalo zpravodajství získané reportéry v terénu, které v
podstatě kopírovalo hlavní události z domova, ze zahraničí nebo sportu. V úvodu roku to ještě byly
dozvuky loučení se zesnulým prezidentem Václavem Havlem, zájem klientů byl mimo jiné o
exkluzivní záběry z ukládání urny do rodinné hrobky.
Servis těžil také z regionální sítě ČTK. Díky ní jsme mohli odběratelům například nabídnout záběry
a názory lidí z Tanvaldu, nebo ze soudu s bývalým poslancem Petrem Wolfem, či z metanolové
aféry. Velký zájem byl pochopitelně také o soud kvůli údajnému uplácení ve straně Věci veřejné,
nebo dění kolem zatčeného poslance Davida Ratha.
Zpravodajství ČTK ve videu a audiu se věnovalo také výběru prezidentských kandidátů a
přípravám na první přímé volby hlavy státu.
Na základě požadavků klientů, kteří žádali hlavně synchrony a takzvané hrubé materiály, ČTK
prakticky přestala k videoreportážím namlouvat komentáře, cizojazyčné reportáže jsou nadále
doplněny titulky. Někteří klienti mimo aktuálních materiálů hojně využívají už vybudovaný archiv
videí ČTK.
Grafika ČTK přišla loni s novou volně přístupnou databankou grafů, která pracuje na stejné
platformě jako Videobanka a Fotobanka. Z témat sme se více věnovali např. havárii výletní lodě
Costa Concordia, prezidentským volbám v USA nebo v Rusku, odběratelům jsme nabídli také
ilustrační grafiky k tragickým nehodám na automobilových rallye, sledovali jsme vývoj v Sýrii a
připravili jsme materiály k výročí britské královny na trůnu nebo stému výročí potopení Titaniku.
Dokumentační redakce loni poskytla klientům téměř 4400 dokumentačních materiálů (zejména
profilů a kalendárií), což bylo zhruba o 300 více než v roce 2011. Během roku 2012 vytvořila zcela
novou, interaktivní Databázi neštěstí, která zahrnuje historické a ověřené údaje o katastrofách,
nehodách, neštěstích a kriminalitě v ČR a ve světě.
Redakce také uspořádala informace o 20 letech historie sportu v samostatné České republice,
kterou agentura vydala jako svou první elektronickou publikaci s názvem Český sport 1993-2012.
Je doplněna fotkami z archivu ČTK a je již v prodeji.
Žádaným servisem byly i loni služby anglické redakce, která zprostředkovává výběr z domácího
politického, ekonomického, kulturního i sportovního dění zahraničním partnerům jak v ČR, tak
v zahraničí.
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Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů
2000
1-4

2007

5

celkem

1-4

7 874

48 283

51 341

2008

5

celkem

1-4

20 328

71 669

51 928

5

celkem

16 360

68288

Domácí

40 409

Zahraniční

37 567

638

38 205

30 823

845

31 668

30 254

847

31 101

ekonomické

51 692

4 549

56 241

41 368

5 556

46 924

41 303

4 709

46 012

Sportovní

27 121

686

27 807

40 648

1 895

42 543

40 204

1 906

42 110

Anglické

28 661

4 514

33 175

21 215

3 665

24 880

20 539

3 641

24 180

Profily

1 317

2 811

3 411

86

113

205

Grafy

2 611

3 365

2 741

Video

0

1 382

2 266

Audio

793

13 093

16 207

?

95 155

105 915

Dokumenty

Foto

Celkem

185 450

18 261

208 518

185 395

2009
1-4

32 289

333 603

Headliny

5

celkem

1

3

celkem

Domácí

50 864

13 593

64 457

500

3839

4 339

Zahraniční

29 928

843

30 771

302

1742

2044

ekonomické

44 917

4 541

49 458

409

5804

6213

Sportovní

49 485

1 771

51 256

334

2319

2653

Anglické

18 566

3 657

22 223

2

13

15

3 332

0

0

0

221

0

0

0

2 614

0

0

1

Video

3 485

0

0

0

Audio

15958

0

0

0

Foto

112687

0

0

0

356 462

1 547

13 717

15 265

Profily
Dokumenty
Grafy

Celkem

193 760

24 405

2010
1-4

Headliny

5

celkem

1

3

celkem

51 229

10 380

61 609

815

9 028

9 843

31 416

926

32 342

441

3 335

3 776

ekonomické

40 594

3 875

44 469

772

13 287

14 059

Sportovní

49 497

1 742

51 239

908

5 092

6 000

Anglické

15 562

3 665

19 227

522

4 928

5 450

3 433

0

0

0

Domácí
Zahraniční

Profily
Dokumenty

387

0

0

0

Grafy

1 786

0

0

0

Video

3 407

0

0

0

9288

0

0

0

118740

0

0

0

Audio
Foto

184 228

27 463

342 436
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Celkem

188 298

20 588

345 927

3 458

35 670

2011
1-4

39 128

Headliny

5

celkem

1

3

celkem

9 529

59 109

827

9 038

9 865

Domácí

49 580

Zahraniční

29 985

845

30 830

402

4 617

5 019

ekonomické

40 457

3 847

44 304

871

12 625

13 496

Sportovní

46 432

1 799

48 231

786

4 429

5 215

Anglické

14 698

3 660

18 358

377

2 950

3 327

2 665

0

0

0

150

0

0

0

Grafy

1 518

0

0

0

Video

1 940

0

0

0

Audio

9286

0

0

0

125861

0

0

0

342 252

3 263

33 659

36 922

Profily
Dokumenty

Foto

Celkem

181 152

19 680

2012
1-4

Headliny

5

celkem

1

3

celkem

6 693

55 050

794

8 509

9 303

27 891

837

28 728

344

4 004

4 348

33 764

3 450

37 214

677

11 670

12 347

Sportovní

47 774

1 778

49 552

861

4 584

5 445

Anglické

13 851

3 765

17 616

360

1 094

1 454

2 574

0

0

0

Domácí

48 357

Zahraniční
ekonomické

Profily
Dokumenty

173

0

0

0

Grafy

1 615

0

0

0

Video

1 759

0

0

0

Audio

8 759

0

0

0

125 608

0

0

0

328 648

3 036

29 861

32 897

Foto

Celkem

171 637

16 523
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FOTOBANKA ČTK
Fotobanka je v rámci ČTK samostatným obchodním střediskem a organizační jednotkou. Jejím
úkolem je zpracovávat a ukládat snímky z produkce ČTK a partnerských zahraničních agentur do
databáze a prodávat je klientům především na tzv. sekundárních trzích, které jsou svými
požadavky a chováním odlišné od odběratelů průběžného zpravodajství.
Součástí práce týmu Fotobanky je i pořizování materiálu vlastními silami nebo za pomoci externích
spolupracovníků, fotografování na zakázku, další individuální služby (například rešeršní),
digitalizace obrazového fondu ČTK a péče o archiv negativů, podpora zpravodajství a samozřejmě
podpora klientů. Díky novému vývoji technických prostředků mohla Fotobanka začít i v plnění
záměru, aby pro tzv. sekundární trhy zajišťovala, nabídku infografiky a videa ČTK. To bude patřit i
k úkolům dalších let.
Databáze fotobanky obsahuje v současnosti přibližně 3.000.000 fotografií, za rok 2012 jich bylo
zařazeno kolem 460.000. V současnosti Fotobanka ČTK nabízí online fotografie jak ČTK, tak
většiny zahraničních partnerů v reálném čase.
Její webová aplikace http://fotobanka.ctk.cz resp. http://multimedia.ctk.cz obsahující zmíněné tři
milióny fotografií je přístupná nejen české, ale i světové veřejnosti, a to včetně digitalizovaných
unikátních historických fotografií, například z první republiky nebo z období protektorátu. Databázi
je možno plně prohledávat fulltextově prostřednictvím popisků, a metadat připojených k fotografiím.
I tím ČTK plní své poslání, zpřístupňuje své archivy maximálně jednoduchým způsobem odborné i
laické veřejnosti, a současně ochraňuje obrazový fond a pečuje o jeho rozvoj. Unikátnost
obrazového fondu ČTK při tom spočívá v propojení historických a aktuálních fotografií.
Po personální stránce je tým stabilizovaný, byť v důsledku snížení počtu editorů a administrativních
sil byla provedena celá řada změn především v technické části systémů, které fotobanka používá.
Příznivým obchodním trendem posledního období je růst výnosů prodeje fotografií ČTK
v zahraničí. Největším úspěchem v této oblasti je spolupráce s fotobankou AP Images, která je
jedním ze tří největších hráčů na celosvětovém trhu. Fotobanka však v podobném směru
spolupracuje například s německou DPA nebo agenturami v Polsku či Rusku. Fotobanka dodává
zahraničním partnerům agentury přes 1000 fotografií ČTK za měsíc.
V roce 2012 pokračovaly práce na rozsáhlém upgradu webového rozhraní fotobanky, jehož nová
podoba má být nasazena v druhé polovině roku 2013. Ke klíčovým změnám bude patřit zmíněná
komplexnější nabídka multimédií, kromě fotografií bude k dispozici i produkce videa a grafiky ČTK.
Podařilo se rovněž úspěšně implementovat nový interní systém zajišťující přenos, správu a
ukládání fotografií do databáze.
Obchodní část týmu pokračovala v rozšiřování kontaktů a v nabídkách především pro nemediální
sféru, kde je potenciál růstu větší než ve sféře mediální. V souvislosti s chystanou novou podobou
webového rozhraní byly zahájeny práce na propagační kampani, která bude start nového
webového rozhraní provázet.
Fotobanka ČTK byla stejně jako v předešlých letech partnerem celé řady výstav a fotografických
projektů. Na přelomu června a července 2012 zajistila ve spolupráci s dalšími složkami agentury
výstavu nazvanou Prezident Václav Havel na pražské Staroměstské radnici.
Výstava měla pozitivní ohlas u veřejnosti a médií a její podstatná část byla na podzim k vidění na
pražském letišti u příležitosti jeho přejmenování na Letiště Václava Havla Praha.
V závěru roku se rovněž podařilo dojednat s Ottovým nakladatelstvím vydání souborné obrazové
publikace věnované bývalému prezidentovi, která z výstavy fakticky vychází, i když současně její
záběr výrazně rozšiřuje.
Fotobanka ČTK byla opět partnerem a agenturou oficiálně fotograficky zaštiťující konferenci CEPIC
v Londýně, která je každoročním nejvýznamnějším setkáním fotobank v oblasti obchodu s
fotografiemi.
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V roce 2012 došlo po produkční stránce k dalšímu nárůstu zakázkového fotografování, což na
druhé straně vedlo ke zpomalení vlastní produkce a zmenšení počtu fotografovaných témat
vkládaných do databáze, především fotografií ilustračních a portrétních v rámci projektu „Czech
Stock“ nastartovaného v roce 2009.
Fotobanka rovněž nabízí plný klientský servis v podobě rešerší a vyhledávání fotografií
v databázích partnerských agentur dle konkrétních požadavků klientů. Dále byla rozvíjena
spolupráce se stávajícími zahraničními partnery, především pak export fotografií a upevnění pozic
fotobanky jako kvalitního a komplexního zdroje.
I když souhrnně se tématu ochrany a prevence zneužívání intelektuálních práv zabývá tato zpráva
ve zvláštní části, je nutno zdůraznit, že se to týká i fotografií, a to v případě Fotobanky ČTK nejen
vlastních, ale i autorů a firem, které ČTK na českém či slovenském trhu zastupuje. Otevřený
systém Fotobanky ČTK umožňuje rychlou a snadnou informaci jak o autorskoprávní ochraně, tak o
licenčních podmínkách i o cenách pro jednotlivá užití, a je tedy i v tomto směru výrazným
příspěvkem a usnadněním práce pro ty, kteří práva autorů respektovat chtějí.
V souvislosti se stále rostoucím počtem fotografií ČTK a jejích partnerů, které jsou užívány bez
platné licence, přistoupila fotobanka v roce 2012 k online trackingu fotografií na webu v rámci
pilotního projektu, který bude vyhodnocen v roce 2013. Současně se Fotobanka v rámci ČTK podílí
na preventivních a výchovných akcích, které jsou popsány jinde v této zprávě.

Digitalizace fotoarchivu ČTK
Na konci roku 2011 skončila intenzivní digitalizace archivů se čtyřmi redaktory a skupinou obsluhy
skenerů a ČTK přešla na model, kterým fungovala před rokem 2006 - a to digitalizace na
objednávku, tedy při zájmu klientů. Intenzivní digitalizace stála v průměru téměř tři miliony korun
ročně, přímé výnosy z ní byly v řádu desetitisíců ročně. Nicméně umožnila zpřístupnění klíčových
souborů reportáží a témat z historie Československa, aniž by na to ČTK čerpala veřejné
prostředky.
Byla během ní dokončena systematická odborná probírka reportáží z první republiky, druhé
republiky a protektorátu a vybraných období a témat z let po roce 1945. Digitalizovány jsou rovněž
soubory snímků tak, aby pokrývaly nejdůležitější události a skutečnosti charakteristické pro danou
dekádu.
V roce 2012 pokračovala odpovídajícím tempem digitalizace archivních fondů především ze 70. a
80. let, která byla dosud v archivu zastoupena spíše namátkově.

ČTK ONLINE
ČTK Online je dalším samostatným obchodním střediskem v rámci ČTK. Pokračuje v činnosti
bývalé dceřiné firmy Neris, jež zanikla integrací do ČTK v roce 2010 po více než deseti letech
převážně úspěšného působení na trhu. Neris zase navázala na online skupinu RIS, která
fungovala v rámci redakcí ČTK od poloviny 90. let.
Provozuje zpravodajské servery ČTK (ceskenoviny.cz, financninoviny.cz a sportovninoviny.cz), na
nichž prodává reklamu. Stará se o další firemní aplikace na internetu (ctk.cz, protext.cz), tvoří
speciální obsah pro mobilní operátory, internetové vydavatele a připravuje a realizuje další služby
pro tzv. nová média. S přispěním online týmu vstoupila ČTK v uplynulých letech na pole
elektronických čteček, „chytrých“ televizorů a palubních systémů automobilů a navázala tak plynule
na předchozí inovace.
Dominanty webového a mobilního zpravodajství se pochopitelně shodovaly s dominantami
zpravodajského servisu ČTK jako celku, které jsou popsány výše.

Webové aplikace a dodávka sportovních dat
V roce 2012 proběhly z pohledu českých fanoušků tři významné sportovní události. MS v hokeji,
ME ve fotbale a olympijské hry. Pro každou z těchto akcí ČTK Online vytvořila speciální webové
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HTML aplikace (tzv. widgety) pro snadné vložení do webových stránek klientů ČTK. Ti si mohli
libovolně přizpůsobit vzhled aplikace a částečně i její obsah.
Kromě aplikací zajišťoval online tým i dodávku sportovních dat ve formátu XML (rozpisů, soupisek,
výsledků…). V případě MS v hokeji bylo pořizování dat zajišťováno interně, při ME ve fotbale a
olympiádě se tak dělo ve spolupráci s francouzskou agenturou AFP.
Data i webové aplikace byly aktualizovány v reálném čase a poskytovány klientům v České
republice i na Slovensku, vždy v jazyce příslušné země. Mezi klienty patřila například Česká
televize.

Upgrade a redesign webu Protext.cz
Online tým provedl upgrade webových stránek Protext.cz, které slouží pro placenou distribuci
tiskových sdělení. Spolu s úpravou funkčnosti byla zpracována nová grafická podoba webu v rámci
jednotného stylu ČTK a celkového zjednodušování navigace mezi weby agentury. Nové stránky
byly spuštěny 9. 11. 2012.

Zprávy do čteček eReading.cz a Kindle
Ve spolupráci se serverem eReading.cz připravila ČTK Online výběr zpravodajství z Českých novin
pro denní doručování do čtečky této společnosti. Služba je zdarma a funguje od poloviny roku
2012. Ve spolupráci se serverem Kindly.cz připravila ČTK Online výběr zpravodajství z Českých
novin pro denní doručení do populární čtečky Kindle od Amazonu. Služba je zdarma a funguje od
konce dubna 2011

Zprávy do palubních systémů automobilů
Online tým připravil v roce 2011 pro zahraničního partnera výběr zpravodajství pro zobrazování v
multimediálních systémech montovaných do automobilů koncernu Daimler. Ostrý start služby byl
na jaře 2012. V průběhu druhé poloviny roku 2012 došlo k dohodě s dalším partnerem pro
obdobnou službu pro automobilku BMW. Služba je ve fázi testování.

Mobilní aplikace
ČTK Online připravuje výběr zpravodajství pro mobilní aplikace a stará se o prodej reklamy, která
je v nich umístěna. Od konce roku 2010 má ČTK aplikaci pro zařízení s operačním systémem iOS
(iPhone a iPad), od poloviny roku 2011 k nim přibyla i aplikace pro Android. Pro mobilní telefony
však ČTK dodává zpravodajský servis ve formě zpravodajských SMS a MMS už od poloviny 90.
let.

AKADEMIE ČTK
Akademie ČTK je od roku 2009 školicí centrum této agentury, které je současně v rámci ČTK
samostatným obchodním střediskem. Firmám, institucím i veřejnosti nabízí poměrně širokou škálu
mediálně zaměřených kurzů, která se mění podle aktuálních potřeb klientů a partnerů. ČTK se
soustřeďuje na své klíčové know-how, tedy zpravodajství ve všech jeho formách (textové,
fotografické, video, audio, web…)
Akademie uspořádala také přednášky o ČTK a žurnalistice pro střední a vysoké školy a vzdělávací
instituce, a to nejen české - patřily k nim například americká univerzita Pennstate nebo pražská
Deutsche Schule Prag.
Účastníci kurzů se často vracejí na jiná školení a jsou partneři, kteří prošli téměř všemi kurzy
Akademie. To svědčí o ucelené koncepci vzdělávání a kvalitě služby. V neformálních rozhovorech
účastníci kurzů opakovaně zdůrazňují, že se na kurzy Akademie ČTK hlásí také proto, že je nabízí
důvěryhodná a seriózní mediální organizace.
Měřeno výnosy byly nejúspěšnějšími externími kurzy roku 2012 Čeština ve veřejném styku, Jak
psát na web a Člověk před mikrofonem a kamerou. U češtiny k jejímu dobrému výsledku přispělo
zejména to, že Akademie realizuje i školení pro firmy na míru, tedy nad rámec běžných kurzů. To
ovšem platí i pro další témata, která Akademie školí, často přímo v konkrétních firmách.
Rostoucí zájem zaznamenala Akademie o čistě novinářské kurzy - Základy žurnalistiky, Workshop
pro fotoreportéry a Umění interview. V červnu měl premiéru kurz Výzkum trhu a veřejného mínění.
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Je samozřejmé, že Akademie organizuje také kurzy pro zaměstnance ČTK, od redaktorů po
obchodníky.

PROTEXT
Dalším samostatným obchodním střediskem v rámci ČTK je Protext. Tato služba je určena firmám i
jednotlivcům, kteří mají zájem zveřejnit tisková sdělení v plném znění a šířit je k odběratelům
zpravodajství ČTK (média, ekonomická sféra, státní sféra). Zprávy jsou současně zobrazovány na
webových stránkách www.protext.cz a v aplikaci ČTK Free pro mobilní zařízení. V roce 2012 bylo
tímto servisem zveřejněno 1256 zpráv klientů.
Mírný pokles tržeb oproti roku 2011 byl vyrovnán snížením nákladů a celkový hospodářský
výsledek byl díky tomu vyšší.
V listopadu byly spuštěny nové webové stránky služby Protext. Změna se netýkala pouze vzhledu
stránek, ale přinesla klientům i mnoho funkčních vylepšení.
Zároveň byla vytvořena a na trh uvedena nová služba Protext Online. Tato varianta se zaměřuje na
distribuci tiskové zprávy ke koncovým odběratelům z vlastní databáze prostřednictvím email
servisu.
Jako další doplňková služba k distribuci zpráv je nabízena možnost tvorby tiskové zprávy,
respektive její korekce. Tato služba souvisí s dalším prohlubováním spolupráce s Akademií ČTK.
Důležitou součástí příjmů je nadále spolupráce se zahraničními agenturami – APA-OTS
(Rakousko), PR News Wire (Velká Británie), Business Wire (USA). Tyto agentury
zprostředkovávají obchod se zahraničními klienty, jejichž tiskové zprávy jsou překládány do
českého jazyka a distribuovány v rámci České republiky.

ÚSEK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Redakční systém MRS
Redakční systém patří k páteřním technickým systémům agentury. ČTK vyvinula a dále rozvíjí jak
Multimediální redakční a plánovací systém (MRS), který používá pro činnost vlastních redaktorů,
tak systém IRIS, který slouží jak jako přijímací systém pro její zpravodajství, tak jako redakční
systém některých klientů.
Systém MRS byl úspěšný i mezinárodně, když ho koupila německá agentura DPA. V roce 2012
DPA získala pro inovovanou verzi tohoto systému pod značkou INES dalšího německého
agenturního klienta.
V redakčním systému bylo v roce 2012 provedeno několik úprav, jejichž účelem bylo rozšíření jeho
funkčnosti. Jde především o doplnění plánovacího modulu o přiřazování osob k jednotlivým typům
mediálního krytí událostí, úpravy formátů, rozšíření metadat o nové typy, zejména v souvislosti s
vývojem databáze neštěstí, a zavedení nového typu verzí textových zpráv. Průběžně byla
upravována funkčnost editoru textů.

Databázové systémy
Ve stávajícím prostředí Infobanky ČTK byla vyvinuta a nasazena nová aplikace Databáze neštěstí
založená na datech ukládaných v plánovacím modulu redakčního systému integrující i
multimediální obsah z Fotobanky. Do Infobanky byla také doplněna podpora přístupu k některým
datovým službám prostřednictvím aplikačního programového rozhraní.
V zájmu dosažení vyššího stupně zabezpečení komunikace v Infobance byl přístup k
uživatelskému rozhraní převeden na protokol https.
Vývoj nové verze Infobanky pokračoval po celý rok. Byly navrženy a pořízeny technologie potřebné
pro lingvistické zpracování textů a připraveny základní verze aplikací pro základní typy ukládaného
obsahu. V oblasti rozpoznávání pojmenovaných entit dále pokračovala i spolupráce s FAV ZČU
Plzeň.
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Na základě již dostupné funkčnosti nové Infobanky byla připravena základní verze aplikace pro
periodickou distribuci multimediálního obsahu a současně probíhal vývoj distribuční platformy pro
headlinové zpravodajství.

Foto a multimédia
Do provozu byla nasazena zcela nová verze interní klientské aplikace pro správu fotografií ve
fotoarchivu. Do stávající verze Fotobanky byla doplněna nová sekce umožňující v tomto prostředí
nabízet infografickou produkci ČTK, zprvu pouze vybíranou a ručně vkládanou do Fotobanky,
později automaticky synchronizovanou z kompletní databáze.
Po základní stabilizaci provozu byly koncem roku zahájeny práce na nové grafické podobě
stávající verze Fotobanky a byl připraven návrh funkčnosti zcela nové aplikace postavené na
společné technologii s novou Infobankou.

Distribuční systémy
Až na několik výjimek vynucených vesměs podmínkami u klientů byla dokončena obměna
přijímacích serverů IRIS. Pro tento systém probíhal další vývoj pokročilých funkcí pro zákazníky,
kteří ho využívají nad rámec běžného rozhraní pro napojení vlastních systémů a pro zpracování
vlastní produkce.
Po předcházející změně parametrů vysílání byla během roku dále navýšena kapacita satelitního
distribučního kanálu.
V externí spolupráci byl připraven a uveden do provozu jednoduchý systém pro přístup k výsekům
textového zpravodajství v Infobance prostřednictvím webové aplikace určené zejména pro využití
na mobilních zařízeních.
Pro zvýšení spolehlivosti a rychlosti reakcí na chybové stavy byly nově nastaveny monitorovací
procesy dávkového odesílání obsahu Infobanky pro partnery ČTK.
Po schválení projektu distribuční platformy headlinového zpravodajství byl ve druhé polovině roku
zahájen její vývoj s cílem nasadit nový systém v prvním pololetí 2013.

Infrastruktura
V oblasti IT infrastruktury bylo největší změnou povýšení domény na novou verzi, což přineslo i
možnost oddělení interních a externích uživatelů systémů do různých skupin a zavedení odlišných
politik pro zabezpečení přístupu. Nárůst objemu ukládaných dat si vyžádal doplnění dalších uzlů do
centrálního úložiště a tím násobné navýšení jeho kapacity.
Dalšími kroky pokračovala i postupná virtualizace serverů týkající se nyní i záložního pracoviště,
jehož vybavení bylo z větší části rozšířeno a doplněno o další funkčnost. Virtualizace v centrále se
v roce 2012 týkala také některých komunikačních prostředků a distribučních serverů.

Ostatní
V souvislosti s pokračujícími aktivitami v oblasti ochrany obsahu proti zneužívání jsme opakovaně
připravili výstupy dat pro jejich detekci a sledování. V průběhu roku bylo rovněž vytvořeno nebo
aktualizováno několik interních aplikací menšího rozsahu určených např. pro evidenci majetku
nebo zpracování provozních statistik.
V závěru roku proběhla revize využití datové komunikace a mobilních telefonů, byly otestovány a
vybrány vhodné typy zařízení, způsob jejich zabezpečení a připraven plán jejich obměny.
Současně byly optimalizovány využívané tarify, což by mělo vést k dalšímu snížení tohoto typu
nákladů v roce 2013.
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OBCHOD
Pro ČTK jsou stále klíčovým trhem média. Stále nezbytnější je však zaměření obchodní a
marketingové činnosti i mimo ně. ČTK proto současně usiluje o posílení svého postavení jako
servisní organizace médií, a současně o rozšíření záběru do nových oblastí, kam agentury tradičně
nemíří.
Jedním z cílů obchodních a marketingových aktivit ČTK v roce 2012 bylo zdokonalení procesu
vyhledávání nových klientů s důrazem na přípravu obchodních jednání s potenciálními klienty s
ohledem na jejich individuální potřeby. V praxi se stále častěji ukazuje, že zejména koneční
uživatelé informací mají značně rozdílné informační potřeby a největší přínos informačních služeb
vidí v dodávce přesně pro ně vybraných zpráv. Klient ČTK si tak jako benefit kupuje kromě obsahu,
kvality a spolehlivosti zpráv rovněž úsporu času při vyhledávání pro něj důležitých informací.
Na trhu médií se významně projevuje přesun aktivit na internet spolu s požadavky na využívání
tematicky zaměřených zpráv podle obsahu dané internetové publikace. I v této oblasti je tedy
nezbytné také zlepšovat celý proces obchodních jednání se zaměřením na přípravu a obsah
individuálně zaměřených osobních schůzek a následných dodávek výběrů zpravodajství. Jen tak
nyní je, a do budoucna bude nadále možné na jedné straně rozšiřovat portfolio agenturních klientů
a na druhé straně získávat potřebnou zpětnou vazbu na obsah a kvalitu produktů ČTK.
S ohledem na výše uvedený cíl byla v průběhu roku 2012 postupně připravena odborná školení
obchodních dovedností realizovaná externí specializovanou firmou. V přípravě odborného školení
byl kladen důraz na aktuální konkrétní potřeby obchodu ČTK a maximální znalost agenturních
aktivit školitelskou firmou. Součástí přípravy školení byl z tohoto důvodu rovněž monitoring práce a
postupů dvou obchodních zástupců přímo v terénu. Výsledná zjištění z tohoto monitoringu byla
promítnuta do přípravy a samotné osnovy tréninku.
Jedním z výsledků zaměření prodeje na jiné než tradiční mediální trhy bylo uzavření smlouvy se
zahraničním klientem na dodávku zpravodajství ČTK do vozů skupiny Daimler, konkrétně do
automobilů Mercedes-Benz, Maybach a Smart. Předmětem tohoto kontraktu je dodávka
provázaných aktuálních textových zpráv a fotografií z vybraných tematických okruhů včetně
přizpůsobení jejich formátu požadavkům klienta. Na toto jednání navázala příprava podobné služby
pro další automobilku, jak bylo uvedeno výše.
Při hledání dalších vhodných způsobů oslovení možných nových agenturních klientů byl zahájen
proces uzavírání vhodných aliancí s oborovými asociacemi, sdruženími, svazy a komorami. Cílem
těchto aliancí je na jedné straně získat prostor pro propagaci služeb ČTK mezi členy těchto
profesních sdružení využitého formou naší účasti na jejich konferencích a formou publikace o
službách agentury v jejich newsletterech. Na druhé straně je součástí takto nastavené spolupráce
poskytování vybraných služeb ČTK manažerům daných sdružení s cílem poskytnutí možnosti
vyzkoušení užitku a hodnoty našich služeb přímo v jejich praxi.
Na trend růstu uživatelů mobilních zařízení reagovala ČTK formou přípravy nové distribuční cesty
News Select ČTK obsahující výběry zpravodajství zaměřené na jejich využívání v mobilních
zařízeních a v e-mailu. Obsah této distribuční cesty je zaměřen kromě českých manažerů a dalších
představitelů firem rovněž na zahraniční, anglicky mluvící klientelu. Z tohoto důvodu News Select
ČTK obsahuje kromě tematických zpravodajských kanálů v českém jazyce rovněž šest tematicky
zaměřených kanálů v anglickém jazyce a to od stručného jednou denně vydávaného souhrnu
nejdůležitějších zpráv, přes čtyřikrát denně dodávané přehledy zpráv až po kanály obsahující celé
anglické zpravodajství. Cílem nabídky nové distribuční cesty News Select ČTK je doplnit možnosti
distribuce stávajícím klientům a formou nabídky novým klientům rozšířit portfolio nynějších klientů.
ČTK využila konání tří nejdůležitějších sportovních událostí roku 2012 a vytvořila spolu se
zahraničním dodavatelem nabídku zpravodajského a datového pokrytí MS v hokeji, ME ve fotbale
a olympijských her. Výhodou agenturní nabídky byla zejména možnost přizpůsobení dodávky
zpravodajství a dat potřebám klientů. Widgety obsahovaly soupisky a profily reprezentantů a týmů,
programy soutěží, výsledkové listiny včetně podrobných statistik a stručné on-line přenosy zápasů
a soutěží. Další variantou obchodní nabídky byla dodávka pouze dat ze všech těchto sportovních
událostí ve formátech dohodnutých s klienty.
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Hlavním přínosem této služby byl pro klienty ČTK především fakt, že se nemuseli zabývat
nákupem, zpracováním, ověřováním a publikací daných sportovních dat a mohli se plně věnovat
tvorbě svých vlastních autorských článků a komentářů. S ohledem na nutnost osobní komunikace s
více zástupci na straně klientů byly nabídkové aktivity zahájeny s téměř půlročním předstihem.
Tento postup se ukázal jako efektivní, protože redakce a obchodní týmy klientů měly k dispozici s
dostatečným předstihem konkrétní návrhy podoby widgetů nebo dodávky dat pro získávání
reklamy a sponzoringu na svých sportovních stránkách. Jak vyplynulo z následného zjišťování
úrovně spokojenosti s touto nabídkou přímo u klientů, pro převážnou většinu z nich byl nákup naší
služby ziskový a podařilo se jim zajistit dostatek objednávek reklamy na dané sportovní akce. Z
tohoto důvodu se budeme rozvoji uvedeného typu služeb věnovat i v budoucnosti.
V rámci zlepšení práce médií se zpravodajským servisem ČTK ze sportovních akcí byla pro
všechny agenturní mediální klienty zřízena služba TOPFOTO ČTK, která obsahuje nejzajímavější
fotografie z daných sportovních akcí a je výhodou především pro přípravu fotogalerií v jednotlivých
internetových redakcích.
V oblasti reklamních aktivit byla hlavním úkolem příprava propagační kampaně nové distribuční
cesty News Select ČTK, která byla uskutečněna v médiích zaměřených na anglicky mluvící klienty
Součástí podpory prodeje byla tvorba podkladů pro osobní oslovování zvolené cílové skupiny
potenciálních klientů obsahující propagační texty, argumenty pro prodej včetně popisu
uživatelských přínosů a výhod až po spuštění produktových stránek na internetu.
Pro mediální klienty byla v minulém roce rovněž připravena a uvedena na trh nová Databáze
neštěstí. Jejím smyslem je nabídnout ověřená data a fakta při zpravodajství o událostech, kdy
právě často hrozí nepřesnosti a zkreslování.

OCHRANA OBSAHU A JEHO VYUŽÍVÁNÍ
Důležitým směrem činnosti zůstává i nadále ochrana obsahu ČTK na internetu a prosazování
předvídatelných a férových pravidel pro jeho využívání. ČTK zde jednak provádí vlastní kroky,
jednak spolupracuje s ostatními vydavateli a s sdružením SPIR, a prostřednictvím organizací
EANA a MINDS také na mezinárodní úrovni a ve vztahu k Evropské unii.
Podnětná je spolupráce zejména se Sdružením pro internetovou reklamu (SPIR), které zřídilo
Komisi pro samoregulaci a ochranu obsahu na internetu, jejímž členem se stal rovněž obchodní
ředitel ČTK.
Komise začala svoji činnost na přelomu roku 2012/2013 a začala připravovat vydání Etického
kodexu přebírání zpráv na internetu jako formu srozumitelného výkladu právních předpisů
týkajících se využívání obsahu na internetu. Hlavní cíle vydavatelů a informačních agentur v
ochraně obsahu na internetu přednesli a v diskusním panelu detailněji prodiskutovali přední
představitelé mediálních domů a ČTK na konferenci Internet Advertising Conference (IAC) 2012.
ČTK tak nadále působí ve směrech, které v konečném důsledku poskytují veřejnosti doporučené
postupy při využívání zpravodajství na internetu v rámci zákonných pravidel a pomáhají v jejich
osvětě.
Klíčovou aktivitou podporující a zároveň ochraňující prodej informačních produktů ČTK byla
organizace ochrany obsahu na internetu spolu s významnými vydavateli na internetu. Hlavním
záměrem přípravy těchto aktivit bylo zajištění co nejširší podpory dalších mediálních subjektů na
daném trhu při sledování zneužívání obsahu ČTK i dalších vydavatelů na internetu spolu s
formulací obecně platných pravidel pro jeho využívání.
Dřívější sledování zneužívání zpráv ČTK na internetu na přelomu roku 2009/2010 ukázalo, že
téměř 90% serverů, které měly nějaké zprávy ČTK umístěné na svých stránkách, je používalo bez
potřebných licenčních oprávnění. Na základě osobních kontaktů s provozovateli přibližně 140
serverů, u kterých byla nejvíc porušována práva ČTK, tehdy téměř 80% z nich po dohodě přestalo
agenturní zprávy dále zneužívat a 10% z nich uzavřelo s ČTK smlouvu o využívání zpravodajství.
Pokud jde o Evropskou unii, komise zahájila veřejné konzultace, které mají v roce 2014 vyústit
rozhodnutím, zda navrhne změny v systému autorských práv. Tyto konzultace jsou poměrně
pomalé, nepřehledné a ne vždy se dotýkají skutečně klíčových problémů.
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Přehled vybraných akcí k ochraně duševního vlastnictví:
1.
Generální ředitelé předních mediálních domů (ČTK, Centrum Holdings, Economia,
MAFRA, Ringier Axel Springer CZ) podepsali v květnu 2012 společnou první verzi pravidel pro
využívání a proti zneužívání obsahu na internetu:
http://www.unievydavatelu.cz/default.aspx?news=1&section=48&article=617
2.
Etický kodex přebírání zpráv na internetu byl schválen na valné hromadě sdružení SPIR v
červnu 2012; viz http://www.samoregulace.cz/eticky-kodex-prebirani-zprav-na-internetu
3.
Komise Samoregulátora obsahu na internetu byla ustanovena v září 2012 s těmito členy
http://www.samoregulace.cz/komise-samoregulatora-obsahu-na-internetu
4.

První zasedání Komise Samoregulátora obsahu na internetu bylo 24. září 2012

5.

Mezi nejdůležitějšími akcemi ochrany duševních práv ze strany ČTK byly:

6.
Prezentace Přebírání zpráv z internetu na konferenci Internet Advertising Conference 2012
dne 12.4.2012
7.

Klubový večer SPIR na téma Přebírání obsahu na internetu 19.10.2012 (organizoval SPIR)

8.
Setkání se šéfredaktory významných médií na téma Jak přebírat obsah na internetu dne
8.11.2012 (organizoval SPIR)
9.
Tvorba Pravidel Jak přebírat redakční materiály na internetu
http://www.samoregulace.cz/jak-prebirat-redakcni-materialy-na-internetu v únoru 2013 v rámci
SPIR
10.
Prezentace Systémy pro odhalování neoprávněného využití zpráv a fotografií na internetu
na konferenci Internet Advertising Conference 2013 dne 25.4.2013
11.
Setkání s manažery významných mediálních donů na téma Přebírání obsahu agregátory
dne 9.4.2013 (organizoval SPIR za účasti zástupců ČTK)

ZAHRANIČNÍ ČINNOST ČTK
ČTK je členem dvou agenturních mezinárodních sdružení: Evropské aliance tiskových agentur
(EANA), která sdružuje 30 evropských tiskových agentur, a MINDS International, sítě více než 20
agentur z celého světa, které spolupracují zejména při rozvoji nových digitálních projektů, při vývoji
a hodnocení nových aplikací a služeb. Každá z těchto organizací pořádá dvě konference či
workshopy ročně, kterých se zástupci ČTK aktivně účastní a které slouží k výměně zkušeností,
poznání nových trendů a jejich kritickému hodnocení.
Generální ředitel ČTK Jiří Majstr byl v roce 2012 zvolen do pětičlenného řídícího výboru EANA, což
je potvrzením respektu, jaký agentura v evropském měřítku požívá. Ředitel ÚIT Jan Kodera byl
členem řídícího výboru světového sdružení MINDS, což dokládá postavení ČTK jako agenturního
inovátora v mezinárodním měřítku.
Fotobanka ČTK byla v roce 2012 opět partnerem a agenturou oficiálně fotograficky zaštiťující
konferenci CEPIC, která je každoročním nejvýznamnějším setkáním fotobank v oblasti obchodu
s fotografiemi. CEPIC je organizací sdružující více než 1000 fotobank a obrazových agentur
z celého světa.
Fotoreportér Roman Vondrouš získal první místo svým dostihovým seriálem v jedné z kategorií
soutěže World Press Photo.
ČTK také udržuje se zahraničními agenturami bilaterální vztahy a vyměňuje si s nimi zpravodajství.
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II. Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2012
SHRNUTÍ
Vnější vlivy – tedy evropská dluhová krize, strukturální krize médií, nedobrá kondice ekonomické
sféry a restriktivní rozpočtová politika státu - se v roce 2012 nezměnily. Při přípravě rozpočtu na
rok 2012 jsme s tímto vývojem počítali a předpokládali jsme v hlavních činnostech další pokles
výnosů – tentokrát o cca 11 %, tedy o 30 mil. Kč proti skutečnosti roku 2011.
Pokud by vedení ČTK bývalo za těchto okolností trvalo na sestavení vyrovnaného rozpočtu,
znamenalo by to prudký zásah do organismu agentury a přinejmenším krátkodobé ohrožení kvality
a rozsahu poskytovaných služeb. Popřelo by to také logiku vytváření finančních rezerv v
předchozích letech, jejichž hlavním smyslem bylo zajistit agenturu právě na horší období.
Cílem pro rok 2012 proto bylo za využití dřívějších rezerv a bez využití veřejných prostředků (které
ČTK, ač ze zákona může, nevyužívá od roku 1997) připravit podmínky pro sestavení vyrovnaného
rozpočtu na rok 2013 bez dopadu na kvalitu a kvantitu poskytovaných služeb, což se již podařilo.
Rozpočet na rok 2012 počítal se ztrátou 7,34 miliónu korun. Díky výdajové kázni se podařilo tento
výsledek zlepšit o 3,4 miliónu na výslednou ztrátu 3,98 mil, která je plně pokryta nerozděleným
ziskem z minulých let (celkem k datu zpracování zprávy 58,1 mil. Kč), takže agentura zůstává i do
budoucna plně finančně stabilní.
Celkový hospodářský výsledek se ČTK podařilo zlepšit jak ve srovnání s rozpočtem, tak s minulým
rokem. Ve srovnání s rozpočtem je vidět pronikavé zlepšení hospodářského výsledku z hlavních
činností, které činí 12 miliónů a je na nule (lze tedy obecně vyvodit, že agentura již opět pokrývá
výdaje na své hlavní činnosti).
V roce 2012 opět hospodaření neovlivnily žádné výrazné jednorázové vlivy (prodeje, nákupy atd.),
jak tomu bylo v letech před rokem 2010.

Rozhodující čísla hospodaření v tis. Kč

Hospodářský výsledek za účetní období

skut.
2012
-3 980

skut.
2011
-4 441

rozp.
2012
-7 341

meziroční
změna
461

změna k
rozpočtu
3 361

Hospodářský výsledek před zdaněním

-3 370

-1 570

-7 341

-1 800

3 971

Provozní hospodářský výsledek

-3 531

-1 550

-9 463

-1 981

5 932

-21

4 278

-12 294

-4 299

12 273

Hosp. výsledek hlavních činností

Celkové hospodaření, tedy hospodářský výsledek za účetní období za celou ČTK, skončilo ztrátou
3 980 tis. Kč. V roce 2011 činila ztráta 4 411 tis. Kč a v rozpočtu jsme počítali se ztrátou 7 341 tis.
Kč. Celkové hospodaření je jednou z mála oblastí, která se zlepšila jak v porovnání s rozpočtem,
tak s minulým rokem. Důvodem je to, že v roce 2011 ho ovlivnily ve větší míře mimořádné položky
jako odložená daň a tvorba opravných položek k pohledávkám.
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Hospodaření hlavních činností skončilo jako vyrovnané. Zde jsou rozdíly proti minulému roku
i rozpočtu markantní. Proti rozpočtu se hlavní činnosti zlepšily o 12,3 mil. Kč, proti minulému roku
se zhoršily o 4,3 mil. Kč. Meziroční zhoršení je způsobeno tím, že snížení nákladů nestačilo
vyrovnat úbytek výnosů.
Zatímco výnosy meziročně klesly o 25,4 mil. Kč (10 %), náklady se snížily o 21,5 mil. Kč (8 %).
Největší podíl na snížení nákladů měly náklady osobní (11,6 mil. Kč), následované službami
(8 mil. Kč). Příznivě se vyvíjely i náklady na energii, které meziročně poklesly o 1,5 mil. Kč (16 %).
Přes snížení osobních nákladů se podařilo mírně (o necelé procento) zvýšit průměrnou reálnou
mzdu při současném zvýšení produktivity z přidané hodnoty o necelá tři procenta.
Klíčovým prvkem snižování nákladů byly tedy osobní náklady. Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců se snížil proti roku 2011 o 9 %. Proti lednu 2010 se počet zaměstnanců snížil
o 22 %.
Ve srovnání s rozpočtem se výnosy hlavních činností zlepšily o 4,1 mil. Kč a v nákladech jsme
uspořili 8,2 mil. Kč. Významné zlepšení proti rozpočtu umožnilo i sestavení vyrovnaného rozpočtu
na rok 2013, kde počítáme s dalším snížením výnosů, i když řádově menším, než v minulých
letech. Výsledky prvních měsíců roku 2013 naznačují, že vyrovnaný rozpočet by měl být dodržen.
Následující graf popisuje vývoj nákladů a výnosů hlavních činností od začátku krize. Proti
vrcholu v roce 2007, kdy hospodářská střediska hospodařila vyrovnaně, se výnosy i náklady
snížily o 109 mil. Kč, což představuje 32 %. Graf také ukazuje, že v letech 2011 a 2012 se výnosy
a náklady opět vyrovnávají.
Graf 1- vývoj nákladů a výnosů hlavních činností od r. 2007

Finanční situace agentury zůstala stabilní. Likvidita prvního stupně, tedy poměr krátkodobého
finančního majetku a krátkodobých závazků, dosáhla hodnoty 3,59.

Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

MAJETEK
Rozvaha
Aktiva
Bilanční suma se meziročně snížila o 13 mil. Kč, Z toho dlouhodobý majetek o 20,3 mil. Kč.
Z tohoto snížení 11,1 mil. Kč připadá na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, kde se projevily
odpisy v kombinaci se sníženou investiční aktivitou. O 9,1 mil. Kč se snížil dlouhodobý finanční
majetek vlivem snížení expozice v této oblasti (doprovázené zvýšením finančního krátkodobého
majetku).
To bylo i důsledkem zvýšení objemu oběžných aktiv, a to nejvíce právě finančního majetku.
Krátkodobé pohledávky se zvýšily o 0,9 mil. Kč, což představuje 2,5 %.
Pasiva
V pasivech se snížení bilanční sumy projevilo poklesem vlastního kapitálu o 12,9 mil. Kč, zatímco
cizí zdroje se snížily o 480 tis. Kč. Podíl vlastního kapitálu se meziročně snížil o 0,2 procentního
bodu na 90,2 %. Na snížení vlastního kapitálu se nejvíce podílelo čerpání fondů ze zisku (9,5 mil.
Kč). Dalšími vlivy byly vypořádání ztráty a přecenění finančního majetku. Výkaz změn vlastního
kapitálu je uveden v příloze k účetní závěrce.
Snížení cizích zdrojů bylo z převážné části způsobeno snížením rezerv. Snížily se také krátkodobé
závazky, naopak se zvýšily dlouhodobé závazky (zásluhou zvýšení odloženého daňového
závazku).
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Tabulka 1 – Hlavní položky rozvahy
k 31.12.; v tis. Kč

Podíl v % Rozdíl 12-11

2012

2011

2010

Aktiva celkem

480 700

493 695

519 062

100,00%

-12 995

Dlouhodobý majetek

347 126

367 474

391 528

72,21%

-20 348

z toho

dlouhodobý nehm. majetek

1 454

2 298

3 876

0,30%

-844

dlouhodobý hmotný majetek

322 501

332 864

346 111

67,09%

-10 363

pozemky

38 263

38 263

38 263

7,96%

0

budovy, stavby

271 948

280 145

287 004

56,57%

-8 197

sam. mov. věci

z toho

11 722

14 103

18 018

2,44%

-2 381

jiný dlouh. majetek

20

20

20

0,00%

0

nedok. dlouh. maj.

548

333

2 806

0,11%

215

23 171

32 312

41 541

4,82%

-9 141

Oběžná aktiva

130 416

123 956

123 977

27,13%

6 460

zásoby

0

0

0

0,00%

0

krátkodobé pohledávky

36 272

35 374

41 148

7,55%

898

finanční majetek

94 144

88 582

82 829

19,58%

5 562

dlouhodobý finanční majetek
z toho

Ostatní aktiva

3 158

2 265

3 557

0,66%

893

Pasiva celkem

480 700

493 695

519 062

100,00%

-12 995

Vlastní kapitál

433 405

446 320

465 087

90,16%

-12 915

43 606

44 086

50 199

9,07%

-480

Cizí zdroje
z toho

rezervy

50

1 003

3 592

0,01%

-953

dlouhodobé závazky

17 342

16 509

13 541

3,61%

833

krátkodobé závazky

26 214

26 574

33 066

5,45%

-360

0

0

0

0,00%

0

3 689

3 289

3 776

0,77%

400

bankovní úvěry
Ostatní pasiva

Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře

Věcné členění
Z věcného hlediska představují rozhodující část majetku ČTK budovy a pozemky, které tvoří více
než polovinu aktiv. Z ostatních částí majetku hrají významnější roli peníze, dlouhodobý finanční
majetek, pohledávky a movitý majetek. Tato tabulka je zařazena z důvodu větší srozumitelnosti a
odchyluje se od klasického účetního členění.
Tabulka 2- Aktiva ve věcném členění (netto hodnota)
v mil. Kč

2012

Budovy

2011

pozn.

2010

271,9

280,1

287,0

Opletalova

100,4

103,1

105,9

hlavní budova

Žirovnická

111,2

114,7

116,7

2 administr. budovy

57,4

59,4

61,3

Štěrboholy

2,5

2,5

2,7

ostatní

0,4

0,4

0,4

Pozemky

38,3

38,3

38,3

Movitý majetek

13,7

16,7

24,8

PC,servery,záloh.zař., satelity, TZB,inventář,SW

Dlouhodobý finanční majetek

23,2

32,3

41,5

dluhopisy a fondy v rám ci asset m anagem entu

0,0

0,0

0,0

Pohledávky

36,3

35,4

41,1

Finanční majetek

Žirovnická - tiskárna

Zásoby

po ČTK Repro
bývalý komplex autodílen

netto pohledávky vč. pohl. za státem

94,1

88,6

82,8

z toho peníze

81,7

73,0

77,8

z toho krátkodobý fin.
majetek

12,4

15,6

5,0

dluhopisy do 1 roku vrámci asset managementu

3,2

2,3

3,6

časové rozlišení - hlavně náklady příštích období

480,7

493,7

519,1

Ostatní
Celkem aktiva netto
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Finanční majetek
Podíly v obchodních společnostech
ČTK drží akcie jednotlivých podniků pro potřeby zpravodajství. Vzhledem k tomu, že je nedrží
za účelem prodeje a těžení z rozdílu nákupní a prodejní ceny, jsou při pořízení přeceněny na nulu.
Inkaso dividend z těchto akcií v roce 2012 dosáhlo 7 tis. Kč.
Cenné papíry v rámci asset managementu
V červnu 2008 byly umístěny volné finanční prostředky v objemu 45 mil. Kč do dlužných cenných
papírů. Toto portfolio spravuje ČSOB asset management. V roce 2012 se hodnota portfolia zvýšila
o 2 419 tis. Kč (5,32 % p.a.). Od roku 2008 byla průměrná výkonnost portfolia 2,72 % p.a.
V průběhu roku 2012 jsme zahájili proces snížení expozice v tomto druhu investování a převedli
do hotovosti 11,3 mil. Kč. Hodnota portfolia k poslednímu dni roku 2012 tak činila 39 462 tis. Kč.
Skládá se z dluhopisů s dobou splatnosti nad jeden rok a fondů (dlouhodobý finanční majetek),
dluhopisů se splatností do jednoho roku (krátkodobý finanční majetek) a peněz.
Graf 2 – Přírůstky a úbytky portfolia v roce 2012 po měsících v tis. Kč
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PERSONALISTIKA A MZDY
Zaměstnanost
Počet zaměstnanců
Prvním pohledem na počet zaměstnanců je jejich stav k prvnímu dni měsíce.
Tabulka 3 - Evidenční stavy zaměstnanců k prvnímu dni měsíce
měsíce -->

01

řízení a správa
provoz
obchodní
zpravodajství

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

17

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

196 197 196 195 194 194 195 194 191 194 195 193

databanka multimédií

13

13

13

13

13

14

10

9

10

10

9

9

úsek informačních tech.

27

27

27

27

27

27

26

26

25

25

25

25

ČTK Online

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ostatní
Celkem

289 289 288 287 285 286 282 280 277 280 280 278

Mezi lednem a prosincem se evidenční stav k prvnímu dni měsíce snížil o 11 zaměstnanců,
z toho ve zpravodajství o 3 zaměstnance.
Dalším pohledem je vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, který bere v úvahu
nástupy a výstupy v průběhu měsíce a zkrácené pracovní úvazky:
Graf 3 - Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců od ledna 2010
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Na grafu je vidět, že přepočtený počet zaměstnanců klesá od ledna 2010. Tento pokles byl
přerušen integrací zaměstnanců bývalé Neris, s.r.o. v září roku 2010. Následoval prudký pokles
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mezi zářím a prosincem 2010. V průběhu let 2011 a 2012 dochází k poklesu pozvolnějšímu.
Rozdíl mezi lednem 2010 a prosincem 2012 činí 78 zaměstnanců, tj. 22 %.
Struktura zaměstnanců
Tabulka 4 - Vývoj struktury zaměstnanců od roku 2010
rok

jednotka

evidenční počet k 31.12.

počet

ukazatel fluktuace v %

2012

2011

2010

278

299

329

%

12,36

15,97

13,80

průměrný věk

roky

42,87

42,89

42,60

průměrná doba zaměstnání

roky

13,01

12,73

12,15

% bez maturity

%

5,25

6,57

6,63

% středoškoláků

%

32,79

34,63

35,36

% vysokoškoláků

%

61,96

58,81

58,01

% redaktorů

%

69,42

67,69

68,00

Průměrný věk zaměstnance ČTK k 31. 12. 2012 dosáhl hodnoty 42,87 let a meziročně stagnoval.
Průměrná doba zaměstnání se zvýšila z 12,73 roku na 13,01. Ukazatel fluktuace se snížil
na 12,36 %.
Vzdělanostní struktura byla stabilní. Počet vysokoškoláků se mírně zvýšil na úkor ostatních dvou
kategorií. Podíl redaktorů na celkovém stavu zaměstnanců se zvýšil na 69,42 %.

Mzdy
Produktivita práce a průměrný výdělek
Průměrný výdělek meziročně vzrostl o 4,2 %, což při tempu inflace 3,3 % znamenalo růst reálné
mzdy o 0,82 %. Přidaná hodnota se snížila o 6,4 %, což při poklesu průměrného přepočteného
počtu zaměstnanců o 9 % vedlo k růstu produktivity z přidané hodnoty o 2,9 %. Objem
vyplacených mezd poklesl o 5,3 %.
Tabulka 5 - Produktivita práce a průměrný výdělek
Ukazatel

jednotka

2012

2011

Objem vyplacených mezd

tis. Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

jedn.

Průměrný výdělek

Kč/měsíc

Přidaná hodnota

tis.Kč

Produktivita z přidané hodnoty

tis.Kč/rok

681,24

661,75

Roční průměrný výdělek

tis.Kč/rok

453,22

435,17

125 757 132 755

2010

%
2012/2011

150 220

94,73%

277

305

344

90,96%

37 768

36 264

36 383

104,15%

189 026 201 876

210 091

93,63%

610,61

102,94%

436,60

104,15%
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Nominální a reálná mzda
Tabulka 6 – Nominální a reálná mzda
prům. mzda
2012

Kč

změna
nom.
mzdy

prům. mzda prům.mzda
2010
2011

inflace změna reál.
mzdy

ČR

25 101

24 436

23 864

2,72% 3,30%

-0,56%

ČTK

37 768

36 264

36 383

4,15% 3,30%

0,82%

1,50

1,48

1,52

poměr ČTK/ČR

1,52

Průměrná mzda se v roce 2012 zvýšila nominálně o 4,15 % a reálně o 0,82 %.
Tabulka 7 - decilový a kvartilový poměr
decilový poměr
kvartilový poměr
proc. zaměstnanců, kteří dosáhli průměru

2012
2,06
1,39
35,2

2011
2,25
1,40
36,5

2010
2,09
1,40
39,7

Decilový poměr se vrátil na úroveň roku 2010, kvartilový se téměř nemění. To znamená zploštění
výdělkové úrovně v oblasti vyšších výdělků. Procento zaměstnanců, kteří dosáhli průměrného
výdělku, se snížilo na 35,2 %.

Sociální program
Na sociální program jsme v roce 2012 vynaložili 5,5 mil. Kč, což bylo 3,2 mil. Kč méně než v roce
2011. Téměř celý objem snížení prostředků jde na vrub příspěvků ČTK na stravné, které se snížily
o 3,1 mil. Kč.
I přes výše uvedené snížení představují prostředky na stravné stále největší podíl z čerpání
sociálního programu. V roce 2012 to bylo 53 %.
Fond sociálního pojištění, který zmírňuje následky snížení příjmu z důvodu nemoci, představoval
zhruba 5 % čerpání sociálního programu.
Příspěvek na penzijní připojištění je od roku 2010 poskytován ve výši 2 % z výdělku (proti 5 %
z výdělku do roku 2009). Celý je poskytován z fondu penzijního připojištění. Podíl na sociálním
programu dosáhl v roce 2012 hodnoty 42 %.
Tabulka 8 - Čerpání sociálního programu
tis. Kč
stravné - náklady

2012

2011

2010

0

0

228

stravné - soc. fond

2913

5 983

6 674

stravné celkem

2 913

5 983

6 902

251

239

413

0

0

0

fond soc. pojištění
penz. připojištění -náklady
penz. připojištění -fond

2298

2489

2 628

penz.připojištění celkem

2 298

2 489

2 628

0

0

228

celkem z fondů

5 462

8 711

9 715

celkem

5 462

8 711

9 943

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

Skut. 2012 Skut. 2011

rozdíl
S-R

Rozp.
2012

rozdíl
S-S

Tržby za prodej zboží

0

0

0

0

0

Náklady na prodej zboží

0

0

0

0

0

Obchodní marže

0

0

0

0

0

Výkony

263 287

287 098

261 555

1 732 -23 811

Tržby za prodej výr. a služeb

1 732 -23 811

263 287

287 098

261 555

změnu stavu zásob

0

0

0

Výkonová spotřeba

74 261

85 222

82 273

Spotřeba materiálu a energie

12 095

13 356

12 890

-795

-1 261

-7 217

-9 701

Služby

0

0

-8 012 -10 961

62 166

71 867

69 383

Přidaná hodnota

189 026

201 876

179 282

9 744 -12 850

Osobní náklady

175 919

187 622

179 065

-3 146 -11 703

13 738

15 335

12 907

831

-1 597

Odpisy
Ostatní provozní výnosy

482

1 845

5 320

-4 838

-1 363

Ostatní provozní náklady

3 382

2 314

2 094

1 288

1 068

-3 531

-1 550

-9 463

5 932

-1 981

Finanční výnosy

2 826

8 175

7 865

-5 039

-5 348

Finanční náklady

2 665

8 195

5 743

-3 078

-5 530

162

-20

2 122

-1 960

182

0

-1

-1
-2 261

Provozní HV

Finanční HV
Mimořádné výnosy
daň z příjmů (splatná+odložená)

-1
610

2 871

0

610

HV po zdanění

-3 980

-4 441

-7 341

3 362

461

HV před zdaněním

-3 370

-1 570

-7 341

3 971

-1 800

Hospodářský výsledek za účetní období (tedy HV po zdanění) dosáhl hodnoty – 4,0 mil. Kč.
Z toho byl provozní hospodářský výsledek – 3,5 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek
+162 tis. Kč a daně z příjmů – 611 tis. Kč. Výkony meziročně poklesly o 24 mil. Kč a výkonová
spotřeba o 11 mil. Kč. To vedlo k poklesu přidané hodnoty o 13 mil. Kč. Snížení osobních nákladů
o 11,7 mil. Kč bylo doprovázeno snížením odpisů o 1,6 mil. Kč a zvýšením ostatních provozních
nákladů o 1,1 mil. Kč. Tato skutečnost, spolu se snížením ostatních provozních výnosů o 1,4 mil.
Kč, vedla ke zhoršení provozního hospodářského výsledku o 2 mil. Kč. Finanční hospodářský
výsledek se pohyboval kolem nuly (přesně + 162 tis. Kč). Meziročně vykazoval zlepšení o 182 tis.
Kč. V rozpočtu jsme počítali s finančním hospodářským výsledkem ve výši 2,1 mil. Kč.
Ve srovnání s rozpočtem byly výkony lepší o 1,7 mil. Kč. K tomu se přidala snížená výkonová
spotřeba o 8 mil. Kč, což znamenalo zlepšení přidané hodnoty o 9,7 mil. Kč. Další úspory
v osobních nákladech spolu s menšími ostatními provozními výnosy vedly ke zlepšení provozního
hospodářského výsledku proti rozpočtu o 5,9 mil. Kč.
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Výkaz zisku a ztráty – hospodářská střediska
Hospodářská střediska, která sdružují hlavní činnosti, hospodařila v roce 2012 vyrovnaně.
Proti rozpočtu, který předpokládal ztrátu 12,3 mil. Kč, se tak významně zlepšila. Ve srovnání
s minulým rokem se jejich hospodaření zhoršilo o 4,3 mil. Kč.
Stejně jako v roce 2011 byl hlavním rysem vývoje masivní úbytek tržeb, který celkově dosáhl
hodnoty 25,1 mil. Kč. Rozpočet ovšem počítal s úbytkem tržeb ve výši 28,8 mil. Kč, takže
skutečnost byla lepší o 3,7 mil. Kč.
Reakcí na očekávaný pokles výnosů byl rozpočtovaný pokles nákladů. Ve výkonové spotřebě se
rozpočet proti skutečnosti 2011 snížil o 2,6 mil. Kč a byl překonán o dalších 6,5 mil. Kč.
Největších úspor dosáhly hlavní činnosti v osobních nákladech, kde meziroční pokles činil
11,6 mil. Kč. Spolu s dalšími vlivy to znamenalo zlepšení provozního hospodářského výsledku
o 12,5 mil. Kč.
Ve srovnání s minulým rokem jsme snížili výkonovou spotřebu o 9,1 mil. Kč a osobní náklady
o 11,6 mil. Kč. To ovšem nestačilo na pokrytí snížení výkonů o 25,1 mil. Kč. Přidaná hodnota se
tak meziročně snížila o 16 mil. Kč a provozní hospodářský výsledek o 4,3 mil. Kč.
Tabulka 10 - Vybrané položky výkazu zisku a ztráty hlavních činností (hospodářská
střediska) - srovnání s rozpočtem a minulým rokem
tis. Kč

Skut. 2012

Skut. 2011

Rozp. 2012

rozdíl
S-R

rozdíl S-S

Tržby za prodej zboží

0

0

0

0

0

Náklady na prodej zboží

0

0

0

0

0

Obchodní marže

0

0

0

0

0

Výkony

236 180

261 308

232 498

3 682

-25 128

Tržby za prodej výr. a služeb

236 180

261 308

232 498

3 682

-25 128

změnu stavu zásob

0

0

0

0

0

Výkonová spotřeba

55 659

64 765

62 173

-6 514

-9 106

Spotřeba materiálu a energie

11 963

13 114

12 358

-395

-1 151

Služby

43 696

51 651

49 815

-6 119

-7 955

Přidaná hodnota

180 521

196 543

170 325

10 196

-16 022

Osobní náklady

168 178

179 780

170 955

-2 777

-11 602

11 361

12 937

10 412

949

-1 576

Odpisy
Ostatní provozní výnosy

350

960

0

350

-610

Ostatní provozní náklady

1 025

208

1 174

-149

817

307

4 579

-12 216

12 523

-4 272

56

80

0

56

-24

Provozní HV
Finanční výnosy
Finanční náklady
Finanční HV

384

381

78

306

3

-328

-301

-78

-250

-27

0

0

Mimořádné výnosy

0

daň z příjmů (běžná+odložená)

0

0

0

0

0

HV po zdanění

-21

4 278

-12 294

12 273

-4 299

HV před zdaněním

-21

4 278

-12 294

12 273

-4 299
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Výnosy a náklady podle druhů
Výnosy
Tržby
Celkové tržby za zboží, služby a výrobky dosáhly hodnoty 263 mil. Kč a meziročně se tak snížily
o 24 mil. Kč. Tento výsledek byl o 2 mil. Kč lepší, než předpokládal rozpočet, který počítal
s propadem tržeb o 26 mil. Kč. V hlavních činnostech dosáhly tržby hodnoty 236 mil. Kč, což bylo
o 25 mil. Kč méně než v roce 2011, ale o 3,7 mil. Kč více, než byl rozpočtový předpoklad.
Rozhodujícím druhem tržeb jsou tržby za zpravodajský servis. Ty dosáhly objemu 192 mil. Kč
a proti roku 2011 poklesly o 9,4 %; tj. o 20 mil. Kč. Rozpočet počítal s poklesem na 192 mil. Kč
a nebyl dodržen o 0,7 % (1,4 mil. Kč). Tržby za nájmy nebytových prostor se meziročně snížily
o 1,8 mil. Kč na 29,6 mil. Kč. Rozpočet počítal s poklesem na 29,7 mil. Kč, chybělo na něj
109 tis. Kč (0,4 %).
Tržby za techniku meziročně poklesly o 348 tis. Kč. Kč a na rozpočet jim chybělo 815 tis. Kč.
Tržby za reklamu se meziročně snížily o 21 %, tj. o 2 mil. Kč. Rozpočet předpokládal jejich úroveň
ve výši 9,5 mil. Kč a chybělo na něj 2,6 mil. Kč (26 %).
Tržby za ostatní služby se meziročně zvýšily o 0,5 mil. Kč na 26,5 mil. Kč. Proti rozpočtu se
zlepšily o 6,1 mil. Kč. Tvoří je hlavně tržby Fotobanky a Protextu.
Ostatní druhy výnosů
Ostatní druhy výnosů se v roce 2012 na celkových výnosech podílely pouze minimálně, jejich podíl
dosáhl pouze 1 %, tj. 3 mil. Kč. Tvoří je hlavně finanční výnosy: výnosy z dluhopisů, přijaté úroky a
kurzové zisky.
Náklady
Osobní náklady
Největším druhem nákladů byly náklady osobní. Na celkových nákladech se podílejí z 65 %.
Osobní náklady byly stejně jako v minulém roce jedním z důležitých prvků snižování nákladů.
Meziročně se za celou ČTK snížily o 11,73 mil. Kč, proti rozpočtu zde bylo uspořeno 3,1 mil. Kč.
V hlavních činnostech se osobní náklady snížily o 11,6 mil. Kč a rozpočet byl nedočerpán o 2,8 mil.
Kč. Zdrojem snížení osobních nákladů byla devítiprocentní redukce počtu zaměstnanců při
současném zvýšení průměrného výdělku o 4,2 %.
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Služby
Nakupované služby jsou tradičně druhou největší skupinou nákladů a v roce 2012 byly opět
skupinou nákladů, která zaznamenala výrazný pokles. V hlavních činnostech se proti minulému
roku snížily o 8 mil. Kč a proti rozpočtu ušetřily 6,1 mil. Kč. Největší meziroční poklesy byly
zaznamenány v položkách software (1,5 mil. Kč), ostraha (1,2 mil. Kč) a cestovné (604 tis. Kč). Na
úsporách proti rozpočtu se nejvíce podílely opravy, software a fotoslužby.
Tabulka 11 - Vybrané druhy služeb – hlavní činnosti
tis. Kč

Skut. 2012

Skut. 2011

R 2012

změna k
2011

změna k
rozp.

Opravy a udržování

3 720

3 960

7 166

-6,1%

-48,1%

Cestovné

5 640

6 244

6 213

-9,7%

-9,2%

567

437

403

29,8%

40,6%

3 468

3 895

3 966

-11,0%

-12,6%

Reprezentace
telefony
datové služby

2 378

2 407

2 673

-1,2%

-11,0%

nákup agentur

10 535

10 932

9 268

-3,6%

13,7%

inzerce, reklama

281

259

410

8,3%

-31,5%

softw are

622

2 098

1 372

-70,4%

-54,7%

nájemné (bez leas)

2 442

3 192

2 330

-23,5%

4,8%

Ostraha

1 401

2 561

1 568

-45,3%

-10,7%

úklid

2 049

2 109

2 206

-2,9%

-7,1%

fotoslužby

3 338

4 118

4 050

-18,9%

-17,6%

audit a právní služby

1 565

1 559

1 395

0,4%

12,2%

elektronický archiv

438

480

480

-8,8%

-8,8%

dosud neuvedené

5 253

7 402

6 315

-29,0%

-16,8%

43 696

51 651

49 815

-15,4%

-12,3%

Celkem služby

Odpisy
Odpisy za celou ČTK představovaly 13,7 mil. Kč, z toho v hlavních činnostech 11,4 mil. Kč.
Meziročně se snížily o 1,6 mil. Kč, rozpočet překročily o 831 tis. Kč (6,4 %).
Ostatní náklady
Největší skupinou ostatních nákladů jsou náklady na materiál a energie, které dosáhly úrovně
12,1 mil. Kč, z toho energie 8,3 mil. Kč a materiál 3,8 mil. Kč. U energie byl zaznamenán meziroční
pokles o 1,6 mil. Kč, přestože jednotkové ceny stále stoupají. Skupina materiál a energie se
meziročně snížila o 1,3 mil. Kč a proti rozpočtu uspořila 800 tis. Kč (6,2 %).
Mezi další významnější ostatní náklady patří kurzové ztráty (1,5 mil. Kč), tvorba opravných položek
a odpisy pohledávek (1 mil. Kč), pojistné (0,9 mil. Kč) a odložená daň z příjmů (0,6 mil. Kč).
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Výnosy a náklady podle středisek a činností
Tabulka 12 - Podíl jednotlivých činností na nákladech a výnosech
tis. Kč

náklady

podíl

výnosy

podíl

krycí
příspěvek

Zpravodajství celkem
z toho zahr. odbočky
z toho oblastní odbočky
úsek informačních technologií
obchodní úsek
databanka multimédií
bártry
Protext
řízení a správa
provoz budov + nájmy
Společné náklady a výnosy

156 469
8 623
33 949
17 671
8 017
11 686
15 499
1 202
13 133
28 429
18 469

57,83%
3,19%
12,55%
6,53%
2,96%
4,32%
5,73%
0,44%
4,85%
10,51%
6,83%

181 514
279
34 841
7 452
2
17 673
15 839
2 716
119
27 111
14 169

68,09%
0,10%
13,07%
2,80%
0,00%
6,63%
5,94%
1,02%
0,04%
10,17%
5,31%

25 045
-8 344
892
-10 219
-8 015
5 987
340
1 514
-13 014
-1 318
-4 300

celkem

270 575

100,00%

266 595

100,00%

-3 980

Zpravodajství vytvořilo krycí příspěvek ve výši 25 mil. Kč. Na celkových nákladech se podílelo
z 58 % a na výnosech z 68 %.
Náklady na oblastní redakce dosáhly ve zpravodajství 33,9 mil. Kč. Pořadí podle výše nákladů:
Brno (4,5 mil. Kč), Olomouc (2,8 mil. Kč) Ostrava (2,7 mil. Kč), a Ústí nad Labem (2,3 mil. Kč).
Celkové náklady na zahraniční síť dosáhly v roce 2012 částky 8,3 mil. Kč a jednotlivé odbočky
se na tom podílely takto: New York 2 mil. Kč, Berlín a Moskva 1,9 mil. Kč, Brusel 1,6 mil. Kč
a Bratislava 1,2 mil. Kč.
Databanka multimédií měla přímé náklady 11,7 mil. Kč a přímé výnosy 17,7mil. Kč, což
představovalo 4,3 % celkových nákladů a 6,6 % celkových výnosů. Její krycí příspěvek (rozdíl mezi
přímými výnosy a náklady bez započtení režií) dosáhl 5,9 mil. Kč.
Středisko Protext se na celkových nákladech a výnosech podílelo z 0,4; respektive 1 %. Jeho krycí
příspěvek dosáhl 1,5 mil. Kč.
Obchodní úsek měl v roce 2012 náklady ve výši 8 mil. Kč, což představovalo 3 % celkových
nákladů.
Náklady na techniku, soustředěné v úseku informačních technologií, dosáhly v roce 2012 úrovně
17,7 mil. Kč a na celkových nákladech se podílely z 6,5 %.
Podíl nákladů na řízení a správu na celkových nákladech dosáhl v roce 2012 výše 4,9 %, podíl
nákladů na provoz budov (včetně pronajímaných prostor) byl 10,5 %. Tržby spojené s pronájmem
budov dosáhly 27,1 mil. Kč a na celkových výnosech se tak podílely z 10 %.
Souhrn předchozích středisek soustřeďuje hlavní činnosti ČTK a tvoří tzv. hospodářská střediska.
Ta hospodařila v roce 2012 vyrovnaně, když náklady i výnosy dosáhly 236,6 mil. Kč. Náklady
meziročně poklesly o 21,4 mil. Kč (o 8,3 %) a výnosy o 25,8 mil. Kč (o 9,8 %). Rozpočet nákladů
za hospodářská střediska počítal s částkou 244,8 mil. Kč a úspora tak činila 8,2 mil. Kč (3,5 %).
Výnosy rozpočet, který byl 232,5 mil. Kč, překročily o 4,1 mil. Kč (1,7 %).
Společné náklady a výnosy obsahují ty náklady a výnosy, které buď nelze, nebo by je nebylo
účelné přiřazovat hospodářským střediskům, ať již výnosovým, nebo režijním.
V roce 2012 představoval objem těchto položek 6,8 % nákladů a 5,3 % výnosů. Projevují se zde
např. náklady spojené s odloženou daní, tvorbou opravných položek a finanční náklady.
Střediskově se zde účtují bývalé dceřiné společnosti Repro a Neris.
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Mimořádné a jednorázové vlivy
V rámci roku 2012 neproběhly žádné mimořádné či jednorázové vlivy, které by ovlivnily hospodaření.

Závěrkové operace
V rámci závěrkových operací byl revidován stav odloženého daňového závazku, který je tvořen
z převážné míry rozdílem účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku.
V rámci roční závěrky 2012 byl zvýšen o 610 301,- Kč.

Tabulka 13 - tvorba a čerpání rezerv a odložený daňový závazek
Kč

úč.sk.

poč.zůst.

čerpání

tvorba

koneč. zůst.

rezerva na soudní spory

45

50 000

rezerva na tvorbu infobanky

45

953 061

odložený daňový závazek

48

15 072 507

610 301

15 682 808

16 075 568

610 301

953 061 15 732 808

celkem

50 000
953 061

0

Rezerva na soudní spory nebyla v průběhu roku 2012 čerpána. Zůstatek rezervy tak nadále činí
50 tis. Kč a je přiměřený. Z rezervy na tvorbu infobanky bylo vyčerpáno 953 tis. Kč. Rezerva byla
dočerpána.
V rámci roční závěrky se měnila výše odloženého daňového závazku, který je svou ekonomickou
podstatou také rezervou (na budoucí daňovou povinnost). Odložený daňový závazek je tvořen
z převážné míry rozdílem účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku.
V roce 2012 byl zvýšen o 0,6 mil. Kč.
Dále byly v rámci závěrkových operací vytvořeny a zaúčtovány opravné položky k pohledávkám
a odpisy pohledávek podle následující tabulky:

Tabulka 14 - Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám
tis. Kč
Výnosy z odepsaných pohledávek
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Odpis pohledávek
Saldo celkem

účty
646
558,559

2012
61

2011

2010

191

228

2800 -1202

2765

546 -3879

-813

-2232

-1 018 -1 824

761
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VÝVOJ V ROCE 2013
Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni
V průběhu období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly
zaznamenány žádné významné události, které by pohled na hospodaření roku 2012 ovlivnily.

Odhadovaný vývoj v roce 2013
Rozpočet na rok 2013 reflektuje pokračující snahu přizpůsobit velikost a strukturu agentury
možnostem trhu a uchovat její finanční soběstačnost, a je proto navržen jako vyrovnaný.
Navazuje na vývoj v letech 2011 a 2012, kdy jsme už četná opatření podnikli.
Při sestavování rozpočtu jsme čelili menšímu poklesu rozpočtovaných výnosů, než byl v minulých
letech. Srovnatelné výnosy ČTK se totiž proti rozpočtu na rok 2012 snižují „jenom“ o cca 9 mil. Kč,
přičemž se snižují téměř všechny výnosové druhy (zpravodajství 2,8 mil. Kč, reklama 2,6 mil. Kč a
ostatní služby 2 mil. Kč). Na druhé straně jsme ovšem museli vyrovnat ztrátu rozpočtovanou na rok
2012. Úspory v nákladech tak musely být na úrovni 20 mil. Kč, což byly zhruba dvě třetiny snížení
mezi rozpočty 2011 a 2012. Cílem rozložení nutných úspor na roky 2012 a 2013 bylo nepodvázat
další rozvoj agentury a připravit ji kvalitně do nového prostředí.
Ve srovnání s rozpočtem na rok 2012 byl tedy předložen návrh počítající se zlepšením
hospodářského výsledku agentury o více než sedm miliónů.
Klíčovými faktory snižování nákladů v roce 2013 byly
Ø
Ø
Ø

redukce zahraničních odboček (New York, Moskva)
průřezové snižování nákladů ve všech střediscích
minimální plán investic a oprav

Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný a výsledky prvních měsíců roku 2013 naznačují,
že by měl být dodržen.
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III. Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře

Řádná zasedání a další aktivity
K 1. lednu 2012 zasedala Rada ČTK i nadále v neúplném počtu 4 členů (předseda PhDr. Ondřej
Šefčík, Ph.D, místopředsedové PhDr. Vladimír Cisár a Mgr. Jiří Borik, členka PhDr. Eleanore
Rasmussenová), neboť k danému datu na tři uvolněná místa nebyl nikdo dovolen. Ke dni 20. 6. 2012
pak skončilo funkční období PhDr. Eleanore Rasmussenové. Již ve stejný den, tj. 20. 6. 2012 pak byli
dovoleni tito noví členové: Bc. Hana Hikelová, ing. et Mgr. Marcela Mertinová a JUDr. et PhDr. Jan
Wintr, Ph.D. Rada tak nadále zasedala v šestičlenném složení, sedmé místo nebylo v roce 2012
obsazeno.
Rada zvolila dne 25. 10. 2012 na svém 55. zasedání staronové vedení ve složení: předseda: PhDr.
Ondřej Šefčík, PhD, místopředsedové: PhDr. Vladimír Cisár, Mgr. Jiří Borik.
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 12 zasedání a Rada vydala celkem 4 usnesení (viz přílohy).
Zasedání č. 46 z 19. ledna 2012 bylo prvním mimopražským zasedáním, spojené s návštěvou
brněnské pobočky ČTK, taková návštěva pobočky byla vykonaná vůbec poprvé.
Zápisy z jednání Rady a usnesení byla zveřejněna na webové stránce Rady ČTK v rámci oficiálního
webu ČTK (www.ctk.cz). Zasedání Rady se pravidelně účastnil GŘ ČTK JUDr. Jiří Majstr, MBA,
celkem všech dvanácti. Rady se dále účastnili: ekonomický ředitel ing. Radim Novák celkem třikrát,
šéfredaktor PhDr. Petr Holubec jedenkrát, obchodní ředitel Mgr. Přemysl Cenkl jedenkrát.
V roce 2012 se mimo běžnou agendu, včetně schvalování rozpočtu, výroční zprávy apod.
neprojednávala žádné výjimečné situace. Agentura fungovala v standardním stavu, bez mimořádností,
ekonomickou situaci ČTK i nadále ovlivňovala pokračující krize na mediálním trhu, prohloubená krizí
ekonomickou.

Připomínky a stížnosti
Důležitou součástí činnosti Rady ČTK a jednou z jejích základních povinností je podle § 8 Zákona o
ČTK 517/1992 Sb., §8 projednávání a vyřizování stížností a připomínek veřejnosti. V nich jsou
vyjádřeny názory uživatelů na služby agentury a současně je jejich prostřednictvím uplatňováno právo
občanů na kontrolu tiskové kanceláře. Jednání o nich je z tohoto důvodu významným bodem
programu každého zasedání Rady ČTK.
V roce 2012 byly Radě ČTK doručeny tři připomínky a stížnosti na zprávy tiskové agentury, případně
spojené se žádostí o tiskovou opravu, kterými se Rada podrobně zabývala. Po projednání
s generálním ředitelem i s dalšími odpovědnými pracovníky agentury a po prostudování podkladových
materiálů zhodnotila míru oprávněnosti stížností a rozhodla o jejich vyřízení. Pokud šlo o prokazatelná
pochybení, zjednala nápravu.
Dne 16. 6. 2012 obdržela Rada ČTK e-mail Petera Krajniaka, ve kterém si stěžoval, že redaktoři ČTK
uveřejnili nepravdivé informace v článku, který vyšel dne 18. 5. 2012 v Právu a který byl nazván O
post ředitele Janáčkovy filharmonie se uchází osm zájemců. Tento bývalý šéf daného tělesa uvedl, že
informace zveřejněné ostravskou redakcí byly zmatečné a nezakládaly se na pravdě. Rada ČTK se na
svém zasedání dne 26. července 2012 seznámila jak s e-mailem pana Krajniaka a i zmiňovaným
článkem, vyslechla informace generálního ředitelek k věci a celou věc projednala. Na základě
prostudování záležitosti se Rada ČTK i generální ředitel ČTK usnesli na znění textu, který elektronicky
zaslal Peteru Krajniakovi předseda Rady ČTK, PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. V dopise stálo, že Rada
ČTK považuje stejně jako vedení ČTK za chybnou tu skutečnost, že stanovisko pana Krajniaka nebylo
uvedeno již v první verzi zprávy. Toto pochybení agentura napravila vydáním nové zprávy již se
stanoviskem pana Krajniaka dne 2. 7. 2012. V rámci nápravných opatření vedoucí regionální redakce
celou záležitost probrala s redaktory odpovědnými za pochybení a přijala opatření, aby se již
v budoucnu podobná pochybení neopakovala. Panu Krajniakovi byla vyslovena omluva.
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Na předsedu Rady ČTK PhDr. Ondřeje Šefčíka, Ph.D., se dne 4. 9. 2012 obrátil e-mailem Jaroslav
Suchý, který žádal o schůzku s tím, že ČTK o něm na svém serveru České noviny.cz více než před
jedním rokem umožnila publikování rasistické vulgární diskuse a protože generální ředitel ČTK
nepřistoupil na mimosoudní vyrovnání, chce se Jaroslav Suchý před případným podáním žaloby dát
prostor Radě ČTK. Generální ředitel podal Radě ČTK podrobné vysvětlení v celé věci a předseda
Rady ČTK vyzval Jaroslava Suchého, aby dodal Radě všechny podklady, se kterými by se před
vlastním jednáním seznámila, aby mohla kvalifikovaně rozhodnout. Dne 6. 9. 2012 přišel předsedovi
Rady ČTK další e-mail, ve kterém Jaroslav Suchý popisuje komunikaci s generálním ředitelem ČTK a
navrhuje, aby ho Rada ČTK mimosoudně vyrovnala částkou 80 tis. Kč, pak na ČTK nepodá žalobu.
Po seznámení se s podklady i stanoviskem generálního ředitele Rada ČTK dospěla k závěru, že ČTK
v tomto případě žádnou povinnost uloženou zákonem, která by vedla ke vzniku její odpovědnosti za
protiprávní obsah informací uložených v souvislosti s uvedeným článkem na serveru
www.ceskenoviny.cz. neporušila, a proto musela požadavek Jaroslava Suchého na mimosoudní
odškodnění odmítnout v celém rozsahu jako nedůvodný. Samotná diskuse byla totiž odstraněna
samotnou ČTK dávno předtím, než Jaroslav Suchý podal svou stížnost, navíc zákon ukládá v těchto
případech pouhé odstranění urážlivých textů v diskusi do daného data od podání stížnosti. Protože
stížnost ale byla podána až dlouho dobu po odstranění diskuse na základě vlastního rozhodnutí
odpovědného správce (tedy ČTK samotné), nebylo tedy v čem konat.
Rada ČTK obdržela dne 10. 10. 2012 stížnost Ludvíka Šuldy na jednání ČTK v souvislosti s konáním
tiskové konference a následné demonstrace pořádané Společností česko-kubánského přátelství.
Pisatel sdělil, že ČTK nevěnuje pozornost problematice vězněných Kubánců a celý případ ignoruje.
Žádá Radu ČTK o prošetření celé záležitosti.
Rada ČTK nechala věc prošetřit, i jak o události ČTK informovala a shledala, že tisková
konference byla v přehledu očekávaných akcí v Databázi očekávaných událostí a že ČTK o ní
informovala 11x v každém z 11 dnů předcházejícím konání tiskové konference. ČTK tedy svou
informační povinnost plnila, média byla plně informována a na akci mohla poslat své redaktory. Že na
akci nebyl přítomen redaktor ČTK je věc další, neboť není v možnostech ČTK, aby pokryla všechny
akce. ČTK ostatně o samotném procesu s tzv. miamskou pěticí informovala a informovala i o
protestech proti rozhodnutí soudu jak v zahraničí, tak i v České republice. V danou dobu navíc zemřel
Václav Havel a vrcholila metanolová aféra, pozornost médií byla tedy upřena jinam, což sotva ČTK
může ovlivnit. Stěžovateli bylo sděleno, že se Rada ČTK nedomnívá, že by ČTK jakýmkoliv způsobem
pochybila a nedostála své informační povinnosti a že jeho stížnost považuje za nedůvodnou.

Hospodaření ČTK
V roce 2012 se vnější prostředí nezměnilo. Pokračovala evropská dluhová krize, strukturální krize
médií, nedobrá kondice ekonomické sféry a restriktivní rozpočtová politika státu. Rozpočet na rok
2012 s tímto vývojem počítal a byl sestaven jako ztrátový ve výši 7,3 mil. Kč, z toho v hlavních
činnostech byla rozpočtovaná ztráta hlavních činností 12,3 mil. Kč. Smyslem sestavení ztrátového
rozpočtu bylo zabránit ohrožení kvality a rozsahu poskytovaných služeb a příprava podmínek pro
sestavení vyrovnaného rozpočtu na rok 2013.
Skutečné výsledky byly ve srovnání s rozpočtem lepší. Celkové hospodaření (tedy hospodářský
výsledek za účetní období za celou ČTK) skončilo ztrátou 3,98 mil. Kč, což bylo o 3,4 mil. Kč méně,
než předpokládal rozpočet. Ještě lepší vývoj proti rozpočtu zaznamenaly hlavní činnosti, které
rozpočtovanou ztrátu 12,3 mil. Kč zlepšily na nulu. V obou případech bylo zlepšení dosaženo
převážně zásluhou úspor nákladů.

Rozpočet ČTK na rok 2013
Rozpočet na rok 2013 reflektuje pokračující snahu přizpůsobit velikost a strukturu agentury
možnostem trhu a uchovat její finanční soběstačnost, a je proto navržen jako vyrovnaný. Navazuje na
vývoj v letech 2011 a 2012, kdy už byla realizována četná opatření na straně nákladů.
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Sestavování rozpočtu bylo provázeno menším poklesem rozpočtovaných výnosů, než byl v minulých
letech. Srovnatelné výnosy ČTK se totiž proti rozpočtu na rok 2012 snižují „jenom“ o cca 9 mil. Kč,
přičemž se snižují téměř všechny výnosové druhy (zpravodajství 2,8 mil. Kč, reklama 2,6 mil. Kč a
ostatní služby 2 mil. Kč). Na druhé straně bylo třeba nahradit ztrátu, rozpočtovanou na rok 2012.
Úspory v nákladech tak musely být na úrovni 20 mil. Kč, což byly zhruba dvě třetiny snížení mezi
rozpočty 2011 a 2012. Klíčovými faktory snižování nákladů v roce 2013 jsou redukce zahraničních
odboček (New York, Moskva), průřezové snižování nákladů ve všech střediscích a minimální plán
investic a oprav.
Rozpočet na rok 2013 tak vykazuje zisk před zdaněním ve výši 373 tis. Kč. Součástí celkového
rozpočtu je i rozpočet Rady ČTK, který je plánovaný ve výši 2 213 tis. Kč.
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IV. Stanovisko Rady ČTK ke Zprávě o činnosti a hospodaření České
tiskové kanceláře

Rada ČTk v souladu s písmenem j) článku III. svého Jednacího řádu projednala na svém 61.
Zasedání dne 25. dubna 2013 Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 2012 a po vyslechnutí
doplňujícíh informací od vedení agentury ji schválila.
Schválení umožnilo přijmout usnesení 2/2013 o závěrečném účtu a návrhu na vypořádání ztráty za
rok 2012.
Na 62. usnesení dne 23. května 2013 Rada ČTK projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti
ČTK.
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V. Přílohy

·

Zákon č. 517/1992

·

Statut České tiskové kanceláře

·

Jednací řád Rady České tiskové kanceláře

·

Usnesení č. 3/12 k rozpočtu Rady české tiskové kanceláře na rok 2012

·

Usnesení č.4/12 k návrhu rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2012

·

Usnesení č. 2/13 k Výroční zprávě o hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2012 včetně
závěrečného účtu a Návrh na vypořádání ztráty za rok 2012
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517/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. října 1992
o České tiskové kanceláři
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§1
(1) Zřizuje se Česká tisková kancelář (dále jen "tisková kancelář) se sídlem v Praze. Tisková
kancelář zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2.
(2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem, jehož základem
je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře,1) a to do doby převodu všech
majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo
postupem podle zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.
Tisková kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK.
(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.
-----------------------------------------------------------------1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou
a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a
Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních
prostředků.
§2
(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné
vytváření názorů.
(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z
české republiky a ze zahraničí.
(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.
§3
(1) Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným
sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.
(2) Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v
zahraničí.
(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy
podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání.
(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou
účast 2) na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.
-----------------------------------------------------------------2) § 6 a 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§4
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada tiskové
kanceláře (dále jen "Rada"). Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada.
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(2) Členové rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na
více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.
(3) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.
(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí.3) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady
odměna, jejíž výši určí svým usnesením Česká národní rada.
(5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
-----------------------------------------------------------------3) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění
č. 451/1992 Sb.).
§5
(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády,
ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.
(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit
v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společnosti, které
provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v
rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě
ovlivňovat jeho nestrannost
a
objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké4) nesmějí mít žádný finanční zájem na
provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem.
-----------------------------------------------------------------4) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.
47/1992 Sb.).
§6
(1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením z funkce,
c) odvoláním z funkce,
d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,
e) úmrtím.
(2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá:
a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 5 tohoto
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) nevykonává-li řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci.

zákona,

(3) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své působnosti podle § 8
odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-li Česká národní rada v
průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní své poslání podle
§ 2 tohoto zákona.

§7
(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do 30 dnů od začátku funkčního
období.
(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
§8
(1) Do působnosti Rady náleží:
a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,
b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen "ředitel"),
c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,

Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře
d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který
zejména upraví organizační členění,
e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové
kanceláře,
g) dohlížet na využití účelových dotací dle § 10 odst. 2 tohoto
zákona.
(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření tiskové
kanceláře. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.
(3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků tiskové kanceláře.
§9
(1) Statutárním orgánem tiskové kanceláře je ředitel. Jeho funkce je neslučitelná s funkcemi
uvedenými v § 5 tohoto zákona. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný
Radě a má právo se zúčastňovat jejího zasedání.
(2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.
(3) Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období,
vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním
nového ředitele.
§ 10
(1) Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy z úplatného poskytování svých služeb,
vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další podnikatelské činnosti.
(2) Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která
však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.
§ 11
Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle
zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,
tisková kancelář dle tohoto zákona.

§ 12
(1) Ode dne účinnosti tohoto zákona do zvolení prozatímního ředitele je statutárním orgánem
tiskové kanceláře ministr kultury České republiky.
(2) Do doby jmenování ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře prozatímní ředitel,
kterého zvolí Česká národní rada nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Členy Rady zvolí Česká národní rada nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 13
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1992.
(2) Ustanovení § 3 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
(3) Tento zákon pozbývá účinnosti dnem zániku tiskové kanceláře podle § 1 odst. 1 tohoto
zákona.
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STATUT
České tiskové kanceláře
Tento statut se vydává na základě zákona České národní rady č. 517/1992 Sb. o České tiskové
kanceláři.

Základní ustanovení

Článek 1

Název, sídlo
Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK.
Cizojazyčné názvy

- anglicky:
Czech News Agency
- německy:
Tschechische Presseagentur
- francouzsky: Agence de Presse Tcheque

Česká tisková kancelář sídlí v hlavním městě ČR v Praze.
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Článek 2

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

Článek 3

Postavení
1) Česká tisková kancelář byla zřízena ke dni 15. listopadu 1992 zákonem ČNR č. 517/1992 Sb.
2) ČTK je právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku, která nabývá práv a zavazuje se
vlastními úkony.
3) Stát neodpovídá za závazky ČTK a ČTK neodpovídá za závazky státu.

Článek 4

Majetek
Česká tisková kancelář hospodaří a nakládá s vlastním majetkem, který nabyla:
a) na základě delimitačního protokolu
z Československé tiskové kanceláře,
b) vlastní činností,
c) z jiných zdrojů.

ze

dne

20.

listopadu

1992

převodem

majetku

Článek 5

Poslání České tiskové kanceláře
1) Posláním ČTK je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.
2) Tuto službu veřejnosti v ČR i v zahraničí poskytuje ČTK šířením slovního
zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.

obrazového

3) ČTK zřizuje ke splnění svého poslání síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České
republice a v zahraničí a vytváří archívní fondy.
4) Slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům a jiným
právnickým a fyzickým osobám poskytuje ČTK za úplatu.
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5) Za podmínek stanovených právními předpisy je ČTK oprávněna vykonávat vedle svého hlavního
poslání podnikatelskou činnost.
Článek 6

Nezávislost zpravodajství ČTK
1) Zpravodajství České tiskové kanceláře nesmí působit ve prospěch žádné politické, náboženské,
hospodářské nebo jiné zájmové skupiny ani proti nim.
2) Základními požadavky, které musí zpravodajství splňovat, jsou nestrannost a přesnost.
3) Česká tisková kancelář je při tvorbě a distribuci svého zpravodajství svobodná a nezávislá. Do
obsahu zpravodajství mohou jiné subjekty zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.

Článek 7

Právo veřejnosti na kontrolu
1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, je Rada tiskové
kanceláře (dále jen „Rada“).
2) Poslání a postavení Rady určuje zákon ČNR č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři.

Článek 8

Zásady organizace
1) Statutárním orgánem ČTK je generální ředitel, který je ze své činnosti odpovědný Radě. Je
jmenován Radou na funkční období šesti let. Generální ředitel se zapisuje do obchodního
rejstříku.
2) Generální ředitel určí pro případ své nepřítomnosti svého zástupce z vedoucích pracovníků, kteří
mu jsou přímo podřízení. Zároveň stanoví rozsah jeho pravomocí. Zástupce se zapisuje do
obchodního rejstříku.
3) Základ organizační struktury tvoří tyto útvary:
a/ Úsek generálního ředitele
b/ Úsek zpravodajství
c/ Ekonomický úsek
d/ Obchodní úsek
e/ Úsek informačních technologií
f/ ostatní útvary přímo podřízené generálnímu řediteli.
4) Stálým poradním orgánem generálního ředitele je grémium. Jeho členy jmenuje a odvolává
generální ředitel.
5) Podrobnou organizační a rozsah oprávnění vedoucích pracovníků činit jménem ČTK právní
úkony stanoví organizační řád ČTK.
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Článek 9

Postavení zaměstnanců ČTK
1) Zaměstnanci ČTK naplňují poslání České tiskové kanceláře. Je nepřípustné, aby se případná
příslušnost zaměstnanců k politickým nebo jiným skupinám, jejich názorová orientace nebo
přesvědčení projevovaly jakýmkoli způsobem v jejich pracovní činnosti nebo ve výsledcích jejich
práce.
2) Generální ředitel a vedoucí pracovníci ČTK v přímé řídící působnosti generálního ředitele po dobu
výkonu funkce nesmějí zastávat funkce v politických stranách a politických hnutích a nesmějí se
formou přímé osobní účasti podílet na podnikání takových společností, jejichž předmět činnosti
se kryje s předmětem činnosti ČTK, nebo které působí v těch oblastech, kde by mohlo dojít ke
střetu zájmů. Nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného
orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, s výjimkou právnické osoby, na
jejímž podnikání se účastní ČTK. Organizační řád ČTK může tato omezení rozšířit i na další
zaměstnance.
Článek 10

Hospodaření ČTK
1) Česká tisková kancelář hospodaří s vlastním majetkem podle vnitřně stanovených pravidel při
respektování zásad hospodárnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků.
2) Česká tisková kancelář může svůj majetek využívat k podnikatelské činnosti nebo se svými vklady
podílet na podnikání jiných osob za podmínek stanovených právními předpisy.
3) Česká tisková kancelář sestavuje vlastní plány a rozpočty. Výnosy z vlastní podnikatelské činnosti
používá v rámci předmětu činnosti zapsaného v obchodním rejstříku.
4) Rozpočet a závěrečný účet předkládá Česká tisková kancelář ke schválení Radě.

Článek 11

Závěrečná ustanovení
1) Tento statut stejně jako jeho změny podléhají schválení Radou České tiskové kanceláře.
2) Statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou.
3) Ruší se Statut ČTK schválený Radou ČTK dne 27. ledna 1994 a nahrazuje se tímto zněním.

V Praze dne 29. 1. 2009
JUDr. Milan S t i b r a l
generální ředitel ČTK

Slavěna B r o u l í k o v á
předsedkyně Rady ČTK
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Jednací řád Rady České tiskové kanceláře

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

JEDNACÍ

ŘÁD

HLAVA PRVNÍ

Článek I
Základní ustanovení
/1/ Jednací řád (dále jen „řád“) je základním dokumentem, kterým se řídí činnost Rady a kterým se
stanoví zejména pravidla pro jednání, rozhodování a volby v Radě.
/2/ Nastanou-li okolnosti, které nejsou předvídány tímto řádem, rozhodne Rada o způsobu a postupu
svého jednání. Při takovém rozhodování Rada použije přiměřeně ustanovení tohoto řádu.

Článek II
Sídlo
Sídlem Rady je Praha.

Článek III
Působnost Rady
Do působnosti Rady náleží:
dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře (dále jen "ČTK"),
jmenovat a odvolávat generálního ředitele,
schvalovat rozpočet a závěrečný účet ČTK,
schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační členění,
rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,

a)
b)
c)
d)
e)
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f)
g)
h)
i)
j)

rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK,
dohlížet na využití účelových dotací
volit a odvolávat předsedu a místopředsedu Rady
schvalovat svůj vlastní rozpočet, který je součástí rozpočtu ČTK
projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK a se svým stanoviskem a vlastní zprávou
o činnosti Rady ji předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Článek IV
Členství v Radě
/1/ Členství v Radě vzniká zvolením Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (dále jen
"PSP ČR"). Funkční období člena Rady je pět let.
/2/ Členství v Radě je veřejnou funkcí. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu
jednání Rady, jakož i o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které
požívají ochrany podle právních předpisů. Při styku s veřejností jsou vázáni usneseními Rady.
/3/ Členům Rady přísluší za jejich činnost odměna.
/4/ Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) odstoupením z funkce
c) odvoláním z funkce PSP ČR
d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům
e) úmrtím.

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

HLAVA DRUHÁ

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

Článek VII
Předseda a místopředsedové Rady
/1/ Předseda
a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK
b) svolává a řídí zasedání Rady
c) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly
d) řídí sekretariát Rady
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e) je tiskovým mluvčím Rady, členové Rady mohou vyjadřovat pouze svá osobní stanoviska
/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupují ho v plném rozsahu ve
funkci místopředsedové Rady
/3/ Na základě rozhodnutí Rady může dojít k rozdělení činnosti mezi předsedu a místopředsedy a ti
jsou pak odpovědni Radě za plnění jednotlivých činností v rozsahu jejich zmocnění.
/4/ Předseda a místopředsedové se scházejí podle potřeby v době mezi zasedáními Rady na
pracovním jednání. Předmětem jednání je zejména příprava zasedání Rady.

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

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

HLAVA TŘETÍ

Článek X
Zasedání Rady
/1/ Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
/2/ Místem zasedání Rady je Praha. Rada se může podle své potřeby dohodnut na jiném místě
zasedání.
/3/ Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání, požádají-li o to nejméně tři členové Rady.
/4/ Zasedání jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak.
/5/ Generální ředitel ČTK /dále jen „ředitel ČTK“/ má právo zúčastňovat se zasedání Rady. Ředitel
ČTK není oprávněn hlasovat.
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Článek XI
Průběh zasedání
/1/ Průběh zasedání řídí zpravidla předseda nebo jeden z místopředsedů podle programu
schváleného Radou.
/2/ Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. To neplatí pro volbu
orgánů Rady /čl. VIII / a pro jmenování a odvolávání ředitele ČTK /čl. XIII/.
/3/ Rada přijímá rozhodnutí formou usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů. To neplatí pro
odvolávání ředitele ČTK.
/4/ Nemůže-li se člen Rady z vážných důvodů osobně zúčastnit hlasování v Radě, může tak učinit
písemně, faxem nebo telefonickým sdělením sekretariátu Rady /dále jen „náhradní hlasování“/. Vůle
projevená prostřednictvím náhradního hlasování musí být doručená na zasedání Rady, na němž se o
věci rozhoduje. Při jmenování a odvolávání předsedy, místopředsedů Rady a ředitele ČTK je
náhradní hlasování vyloučeno.
/5/ O průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje přehled přijatých usnesení Rady.
Zápis vyhotovuje sekretář. Zápis ověřuje svým podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady,
přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni členové Rady před zahájením
následujícího zasedání Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v sekretariátu Rady.

Článek XII
Výroční zasedání Rady
Výroční zasedání se koná jedenkrát do roka zpravidla v měsíci dubnu. Úkolem výročního zasedání je
zpravidla:
a) zhodnocení činnosti orgánů Rady a Rady jako celku za uplynulé období, na základě kterého Rada
schvaluje zprávu o činnosti Rady,
b) volba orgánů Rady na příští funkční období,
c) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK.

HLAVA ČTVRTÁ

Článek XIII
Volba a odvolání ředitele ČTK
/1/ Při výběru ředitele ČTK postupuje Rada následujícím způsobem:

a) ředitel je jmenován na základě výběrového řízení, nerozhodne-li Rada jinak.
b) pro výběrové řízení, které má pro Radu informativní a doporučující charakter, stanoví Rada

podmínky, s jejichž obsahem seznámí přiměřeným způsobem veřejnost
c) podmínkou účasti ve výběrovém řízení je vždy zásadně předložení životopisu a profesní praxe,
předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení a předložení koncepce činnosti ČTK
pro následující období.
d) součástí oznámení o vyhlášení výběrového řízení je datum uzávěrky přihlášek k výběrovému
řízení. O zařazení přihlášky do výběrového rozhoduje datum podání přihlášky v sídle Rady nebo
prostřednictvím pošty. Na přihlášky, které Rada obdrží po stanoveném datu, nebude brán zřetel a
hledí se na takovou přihlášku jako by nebyla podána.
/2/ Ředitel je jmenován na základě výsledků tajného hlasování, vysloví-li se pro jeho jmenování
alespoň nadpoloviční většina všech členů Rady. Podrobnější způsob volby bude stanoven ve
volebním řádu, který přijme Rada před zahájením jednání o volbě ředitele ČTK.
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/3/ Dnem jmenování ředitele je odvolán prozatímní ředitel ČTK.
/4/ Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se
pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.
HLAVA PÁTÁ

Článek XIV
Účinnost
/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2010
/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 28. května 2009 ve znění
pozdějších změn a doplňků.

PhDr. Pavla Valčáková, CSc., v. r.
předsedkyně Rady ČTK
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IV. volební období

Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 3/2012
z 56. zasedání konaného dne 22. 11. 2012

Rada České tiskové kanceláře na svém 56. zasedání schválila
rozpočet Rady ČTK na rok 2013.

Hlasování: jednomyslně

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
předseda Rady ČTK

V Praze dne 22. listopadu 2012

Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře

IV. volební období

Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 4/2012
z 57. zasedání konaného dne 5. 12. 2012

Rada České tiskové kanceláře na svém 57. zasedání schválila
rozpočet ČTK na rok 2013

Hlasování: jednomyslně

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
předseda Rady ČTK

V Praze dne 5. prosince 2012
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IV. volební období

Usnesení
Rady České tiskové kanceláře
č. 2/13
z 61. zasedání konaného dne 25. 4. 2013

Rada České tiskové kanceláře na svém 61. zasedání schválila Výroční
zprávu o hospodaření ČTK za rok 2012 včetně závěrečného účtu a Návrh na
vypořádání ztráty za rok 2012.

Hlasování: jednomyslně (7:0:0)

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
předseda Rady ČTK

V Praze dne 25. dubna 2013

