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  JAKO JEDNA Z MÁLA AGENTUR VE STŘEDNÍ EVROPĚ 
MÁ I ČTK OD KONCE ROKU 2003 PO VZORU REUTERS 
NEBO BBC SVŮJ VELKÝ ZPRAVODAJSKÝ SÁL. 

V centrále ve 3. patř e v Opletalově ulici v Praze ČTK vybudovala 
v mezích možností maximálně propojené prostory o celkové ploše  
bezmála 750 m2 se 155 stoly. Vznikly tak tři sály. V největším 
- se zhruba 350 m2 -  pracuje u 79 stolů 100 lidí. Je zde centrální 
pracoviště, které řídí domácí, zahraniční, regionální a ekonomické 
zpravodajství. Koordinuje rovněž spolupráci se sportovní, 
dokumentační a exportní (anglickou) redakcí, i s infografikou, 
audiem a společenským servisem (mixem).

Druhý největší prostor má přibližně 280 m2 se 48 pracovními 
místy. Zatím v něm pracuje grafika, mix a audio, které má vlastní 
zvukovou kabinu. Zhruba třetinu prostoru obsadila dceřiná 
společnost ČTK - agentura pro internet a nová média Neris. 
Dalších  22 zatím volných stolů  bude obsazováno s postupující 
integrací a multimedializací zpravodajství.
Ve třetím sále, který má přes 100 m2,  sídlí sportovní redakce, 
v níž pracuje 18 lidí. Jeho součástí je také místnost pro porady.

Společný sál byl vytvářen s cílem více integrovat zpravodajství, 
zkvalitnit a zrychlit servis, zvýšit produktivitu práce. Již nyní, ani 

ne po půl roce zkušeností, lze říci, že umožnil snazší, jednodušší 
a operativnější řízení, lepší a účelnější využití zaměstnanců, 
průběžnou spolupráci a koordinaci. Klientům také agentura na 
sklonku minulého roku mohla poprvé vydat seznam pomocných 
klíčových slov, společný pro všechny redakce. Zároveň mohli 
odběratelé zaznamenat zrychlení regionálního servisu, častější 
používání verzí a shrnutí ve zpravodajství. Zpravodajský servis 
také obsahuje více žádaných zpráv na téma zdraví, věda a technika 
a životní styl.

Týmová práce vytváří týmovou odpovědnost a to by mělo být 
předzvěstí dalšího zkvalitňování zpravodajství v budoucnu.

DATABÁZE ČTK O EVROPSKÉ UNII – ROZŠÍŘENÁ FAKTA O EU
V POSLEDNÍM LEDNOVÉM TÝDNU 2004 JSME ZPŘÍ-
STUPNILI KLIENTŮM INFOBANKY ROZŠÍŘENOU 
DATABÁZI FAKTA O EU.  OBSAHUJE PŘES 600 DO-
KUMENTŮ, COŽ JE TÉMĚŘ DESETKRÁT VÍCE NEŽ 
V LOŇSKÉM ROCE. 

Dokumenty se samozřejmě neustále aktualizují a doplňují. 
Věříme, že klienti zde získají lepší přehled v tématech týkajících 
se Evropské unie.

 DATABÁZE FAKTA O EU - je užitečná těm, kdo 
potřebují znát obsah dokumentů vydaných Evropskou unií 
a jejími orgány. Např. charakteristiky jednotlivých smluv 
a programů, vývoj vztahů s dalšími zeměmi (Ruskem, 
USA…), slovníková hesla důležitých „evropských“ pojmů.
Většina dokumentů je doplněna internetovou adresou a odkazem 
na další související materiály.

•  Azylová a imigrační politika 
• Dopravní politika EU 
• Daňová politika EU
• Hospodářská soutěž 
•  Návrh Evropské ústavy 

(Ústavy pro Evropu)
•  Ochrana životního 

prostředí v EU
•  Programy EU (SAPARD, ISPA, 

komunitární programy)
•  Přechodná období 

10 kandidátů po vstupu 
do EU (výtah ze Smlouvy 
o přistoupení) 

•  Přechodná období ČR 
po vstupu do EU

•  Regionální a strukturální 
politika EU

•  Smlouva o přistoupení 
a referenda o vstupu do EU 
v kandidátských zemích

•  Strukturální fondy 
a kohezní fond EU 
(např. KONTAKTY, kam se 
mohou obracet žadatelé) 

•  Zdraví a ochrana spotřebitele

Z OBSAHU Fakta o EU:
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Další možnosti zdrojů informací o EU, zprostředkované 
Českou tiskovou kanceláří: 

 Zprávy o EU - aktuální informace ČTK a dalších světových 
agentur o dění kolem EU. Obsahuje zpravodajství, fotografie a 
infografiku za posledních 30 dnů. Můžete sledovat např. průběh 
a výsledky summitů EU, novinky v oblasti strukturálních 
fondů, i to, jaké momentální dopady má rozšíření  unie na 
stávající členy.

  Souborná databáze Evropská unie - sdružuje nejrůznější zdroje 
včetně obou výše zmíněných databází. Tento silný informační 
nástroj pro každého, kdo se zabývá vztahy a činností Evropské 
unie, je společným produktem dokumentační, domácí, zahraniční, 
ekonomické, grafické a obrazové redakce. 
Jeho předností je šíře záběru a spojení žhavých aktualit se solidním 
faktografickým a historickým základem. 
S touto soubornou dabází jsme vás podrobněji seznamovali 
v minulém čísle našeho newsletteru.

 TERMÍNY ŠKOLENÍ PRO KLIENTY

ČTK pravidelně připravuje pro své 
klienty školení. Nyní pro vás máme 
následující nabídku:

Všechna setkání se konají v uvedených termínech 
v ČTK Opletalova 5, Praha 1.
Zvolíte-li si některé z témat, můžete se přihlásit e-mailem u
paní Vlasty Dočekalové docekalova@mail.ctk.cz,  (telefon 222 
098 326). Na tutéž adresu můžete posílat dotazy, na něž následně 
v rámci setkání odpovíme. Těšíme se na vaši návštěvu. 

•  Dokumentační databáze EU – nový termín 
Čtvrtek 25. 3. 2004, 10:00 – 12:00

•  Efektivní práce s Infobankou  ČTK 
Úterý 20. 4. 2004, 10:00 – 12:00

•  Informace a analýzy ze sportovních databází
Čtvrtek 15.4. 2004, 10:00 – 12:00

•  Efektivní práce se satelitním serverem IRIS
Pondělí 17. 5. 2004, 10:00 – 12:00

•  Vyhledávání a výběr snímků v databázích fotografií
Čtvrtek 20. 5. 2004, 10:00 – 12:00

 Od března lze objednat výrobu fotografií ve fotolaboratořích ČTK 

přes internet
OD ZAČÁTKU BŘEZNA JE 
MOŽNÉ SI OBJEDNAT VE 
FOTOLABORATOŘÍCH ČTK 
VÝROBU FOTOGRAFIÍ  
Z MATERIÁLU DODANÉHO 
E-MAILEM PROSTŘEDNIC-
TVÍM INTERNETU. 

Na adrese http://www.foto.ctk.cz se vyplní příslušný formulář, 
který je vlastně zakázkovým listem. Po registraci dostane zákazník 
odpověď, kdy bude zakázka hotová a kdy si zakázku může vyzved-
nout ve Fotoprodejně ČTK (Opletalova 5, Praha 1). Fotografie v la-
boratořích ČTK se zpracovávají ve dvou špičkových minilabových 
automatech FUJI FRONTIER a NORITSU, což je zárukou jejich 
vysoké kvality. Fotolaboratoře ČTK jsou připraveny i pro nadstan-
dardní služby, jako jsou grafické úpravy snímků, retuše, koláže a 
barevné proměny. Služby v této provozovně využívají především 
profesionální fotografové, otevřeny jsou ovšem i amatérům a jejich 
obrázkům z dovolené či osobních oslav a jiných příležitostí.   

Databáze v knihovnách
KNIHOVNY MAJÍ V RÁMCI BŘEZNA - MĚSÍCE INTER-
NETU PŘÍSTUP DO VŠECH DOKUMENTAČNÍCH 
DATABÁZÍ ČTK A DO SOUBORNÉ DATABÁZE O EU, 
PODOBNĚ JAKO LONI A PŘEDLONI. JDE O PROGRAM 
MINISTERSTVA KULTURY VISK 8 (VEŘEJNÉ INFORMAČ-
NÍ SLUŽBY KNIHOVEN), PODTITUL ČESKÉ ZDROJE.

Mnohé knihovny mají databáze 
ČTK zakoupené a čtenáři je 
mohou prostřednictvím kniho-
ven využívat celoročně. Andrea 
Chloupková společně s Vlastou 
Dočekalovou také průběžně po-
řádají školení o Infobance pro 
knihovníky přímo na jejich pra-
covištích nebo v ČTK.

Společné fotografování v řeckém portó Karrás, kde 20. června pokračoval třídenní 
summit Evropské unie - v první řadě zleva Vladimír Špidla, italský premiér Silvio 
Berlusconi, kyperský prezident Tasos Papadopulos a finská prezidentka Tarja 
Haloneová.
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V případě, že Newsletter ČTK nechcete dostávat, uveďte prosím danou skutečnost v odpovědi na tento e-mail (newsletter@ctk.cz).  
Naopak, víte-li o někom, kdo má o náš newsletter zájem, rádi ho zařadíme do našeho adresáře.

Česká tisková kancelář, Opletalova 5–7, 111 44 Praha 1, tel.: +420 222 098 263, +420 222 098 111, fax: +420 224 230 256, e-mail: obchodni@ctk.cz
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 Představujeme:

MAGNUS - nový produkt agentury ČEKIA, dceřiné společnosti ČTK
Česká kapitálová informační agentura a.s., dceřiná společnost 
ČTK, je přední tuzemský poskytovatel ekonomických informačních 
služeb. Orientuje se zejména na získávání hospodářských 
informací o českých podnicích, čímž pokrývá potřeby stále 
žádanějšího podnikového a konkurenčního zpravodajství (Business 
and Competitive Intelligence). Jedním ze zdrojů agentury ČEKIA 
je zpravodajství ČTK.

FAKTOGRAFICKÁ DATABÁZE MAGNUS  JE NEJNOVĚJ-
ŠÍM A NEJZAJÍMAVĚJŠÍM PRODUKTEM ČEKIA A NA 
TRHU VYNIKÁ DÍKY SVÉ KOMPLEXNOSTI A VSTŘÍC-
NOSTI K UŽIVATELI. 

 MAGNUS a jeho tři hlavní přednosti:

  ROZSAH INFORMACÍ 
Na jednom místě najdete všechny ekonomické subjekty 
registrované v ČR, fyzické osoby v jejich představenstvech, 
dozorčích radách a top managementu, informace o cenných 
papírech – akciích, dluhopisech, podílových listech - registrovaných 
v České republice, související zprávy a archiv.

  ŠIROKÁ PALETA FUNKCÍ 
Např. rychlé vyhledávání, stromové zobrazení, filtrování dat 
a sestavování individuálních dotazovacích konfigurací, kalendář, 
report. Skvělou a ojedinělou funkcí je prohledávání vztahů 
mezi subjekty, a to nejen v přímé linii (např. vztah mezi firmou 
a osobou v představenstvu), ale i vztahů na první pohled skrytých, 
víceúrovňových, kdy např. jsou dvě firmy propojeny přes osoby 
v jiných firmách. Grafické vykreslení takového „propletence“ do tzv. 
vztahového diagramu  lze okamžitě získat jedním kliknutím myši.

  MODULARITA
Licenční politika je přizpůsobena různým kombinacím funkčních 
modulů i datových kolekcí. MAGNUS může využívat každý, kdo 
má pracovní stanici s přístupem na internet. Cena za první licenci 
se pohybuje mezi 1300 až 13 000 Kč měsíčně. 

 Kniha Stanislava Mundila Paříž do uzávěrky aneb Od Chiraka k Amélii
V NAKLADATELSTVÍ TRITON VYCHÁZÍ 
KNIHA STANISLAVA MUNDILA,  ZPRAVO-
DAJE ČTK, PAŘÍŽ DO UZÁVĚRKY ANEB OD 
CHIRAKA K AMÉLII:

V letech 1996 až 2001, strávených v roli zpravodaje ČTK, se 
bylo pořád na co dívat a o čem psát. Například o zvratu po 
předčasných volbách, při nichž se znemožnil Jacques Chirac 
a hvězdou se stal Lionel Jospin. O politických skandálech, 
vítězství Francie na mistrovství světa ve fotbale, o bombardování 
Jugoslávie a dalších několikerých volbách, vypovídajících 
z různých úhlů o dnešní Francii, jejích institucích a lidech. Byly 
tu i události, které mají v delší perspektivě jen omezený význam 
- třeba smrt princezny Diany. 
To všechno se odráží v téhle knížce, která není ucelenou analýzou, 

ale spíše útržky z deníku oněch pěti let. Zachycuje střípky 
pompézního i trochu komického světa francouzské politiky,  
intelektuální i méně intelektuální debaty, které se v pravidelných 
vlnách přelévají Francií, vesmír francouzských médií i fenomén, 
jemuž domorodci i cizinci říkají “francouzská výjimka”.

Stanislav Mundil (1960) 

byl zpravodajem ČTK 
v Indii, Spojených státech a ve 
Francii. Spolu s Jiřím Majstrem 
vydal v roce 1997 knihu o americké 
politice Washington do uzávěrky. 
Překládal také z hindštiny 
a angličtiny, mj. knihu Alvina 
Tofflera  Šok z budoucnosti.


