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ÚVOD A SHRNUTÍ ROKU 2016
STATUTÁRNÍM ŘEDITELEM
Czech Photo o.p.s. je organizace, jejíž prioritou je propagace české fotografie pro domácí i zahraniční veřejnost, která prostřednictvím každoroční soutěže Czech Press Photo a následné výstavy přináší jedinečné okamžiky ze života kolem nás, zachycené českými a slovenskými fotografy
a kameramany.
22. ročníku soutěže se zúčastnilo 349 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým počtem 5 861 fotografií. Videosekce
se zúčastnilo 25 autorů s celkovým počtem 41 videí. Poprvé se mohly ve
22. ročníku Czech Press Photo do soutěže přihlašovat jednotlivé fotografie
a videa pouze elektronicky. Výstava v Křížové chodbě a v Rytířském sále
Staroměstské radnice představila 460 fotografií a videí od 100 domácích
autorů. Zároveň proběhla řada autorských prezentací a besed s oceněnými fotografy a výběr toho nejlepšího z Czech Press Photo putoval po
galeriích, knihovnách a dalších kulturních zařízení po celé ČR.
Rok 2016 byl ve znamení změn. 22. ročník soutěže získal nový impuls
v podobě nového multižánrového Czech Photo Centre. Prestižní fotografická soutěž Czech Press Photo se v roce 2016 představila v nové podobě. Soutěž změnila nejen vedení, svou vizuální tvář, upravila kategorie, proces přihlašování snímků a vyhlašování výsledků. Soutěž se snaží
zároveň podpořit v tvorbě současné mladé talenty. Vedle dramatických
aktualit chce ukazovat, že svět umí být také zábavný a krásný.
Ráda bych poděkovala všem podporovatelům. Velice si vážím záštity
ministerstva kultury a primátorky hlavního města Prahy. Velký dík patří všem partnerům, bez kterých by se takto rozsáhlý program nemohl
konat, celému týmu Czech Photo o.p.s., externím spolupracovníkům,
správní a dozorčí radě i všem příznivcům a návštěvníkům výstav a doprovodných akcí. Nesmím zapomenout poděkovat soutěžícím a oceněným fotografům, kteří svou tvorbou umožňují veřejnosti stát se očitými
svědky událostí uplynulého roku.





Veronika Souralová
statutární ředitelka
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POSLÁNÍ
Obecně prospěšná společnost Czech Photo o.p.s. byla založena za účelem podpory kultury v oblasti fotografie. Již od roku 1995 organizuje každoroční soutěž a následnou výstavu Czech Press Photo (dále jen „CPP“).
V organizaci soutěže i následné výstavy pokračujeme i nadále.
Naší další náplní jsou i tyto aktivity:
• Propagace české fotografie pro širokou veřejnost – domácí a zahraniční
• Podpora fotografických a obecně prospěšných projektů
• Podpora a vyhledávání talentů
• Vzdělávací a publikační činnost v oblasti fotografie

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: Czech Photo o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Seydlerova 2835/4, Praha 5, 158 00
E-mail: cp@czechpressphoto.cz
Web: http://www.czechpressphoto.cz/
IČO: 257 866 57
Centrální bankovní účet: ČS, a.s.,Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. ú.: 994404-142874002/0800
Datum vzniku: 27. 4. 1999
Zakladatel: Veronika Souralová
Statutární zástupce: Veronika Souralová, statutární ředitelka
Registrace: rejstřík OPS, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 124
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2016
SPRÁVNÍ RADA
Předseda: Herbert Slavík
Člen: Ing. Petr Kryštůfek
Člen: Doc. Filip Láb, PhD.
DOZORČÍ RADA
Předseda: Ing. Jana Žežulková
Člen: Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Členka: PhDr. Věra Matějů
Sekretariát: Simona Boarová, Radka Humlová
Public relations: Ing. Radek Polák
Ředitelka soutěže: Ing. Veronika Souralová

STRATEGICKÉ CÍLE
Soutěž Czech Press Photo a následná výstava bude probíhat ve spolupráci s multižánrovým centrem zaměřeným na fotografii Czech Photo Centre. Propojení renomované soutěže a výstavy Czech Press Photo s dlouholetou tradicí a moderním multižánrovým centrem Czech Photo Centre bude mít za výsledek každoroční
přehlídku a výstavu fotografií té nejlepší kvality. V galerii Czech Photo Centre bude probíhat celoročně výstavní
činnost. Czech Photo o.p.s. má v archívu Czech Photo Centre uloženy fotografie z předchozích ročníků, probíhají zde besedy a autorské prezentace s vítězi jednotlivých ročníků soutěže, a to včetně autorů, kteří měli své
fotografie vystavené na výstavě Czech Press Photo.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
CZECH PRESS PHOTO
V roce 2016 se konal 22. ročník soutěže Czech Press Photo za účasti mezinárodní poroty pod záštitou ministerstva kultury a primátorky hlavního města Prahy. Tohoto ročníku se účastnila řada významných českých a slovenských fotografů a kameramanů. Posouzení novinářské hodnoty snímků po informativní a estetické stránce
posuzovala mezinárodní porota. Mezinárodní porota pro fotografii zasedala ve dnech 13. 16. října − 2016 v prostorách Czech Photo Centre v následujícím složení: Petr Josek předseda poroty, fotograf, ČR; Ron Haviv fotograf VII Photo Agency, USA; Ed Kashi fotograf VII Photo Agency, USA; Eda Kauba − kreativní ředitel agentury
Havas, ČR; Antonín Kratochvíl spoluzakládající fotograf VII Photo Agency, ČR, USA; Filip Láb − pedagog, ČR;
Herbert Slavík – fotograf, ČR; Tamas Szigeti fotograf, prezident Association of Hungarian Press Photographers,
Maďarsko; Líba Taylor − fotograf, ČR. Mezinárodní porota hodnotila práce 349 fotografů s trvalým bydlištěm
v České a Slovenské republice s celkovým počtem 5 861 fotografií.
Porota video sekce posuzovala v Czech Photo Centre práce ve dnech 1. 9. října 2016 a 10. října 2016 finálně
rozhodla o vítězích.
Složení poroty video sekce: Josef Harvan předseda poroty, režisér, scénárista a producent; Martina Hyndráková
partnerka mediální agentury Starlem; Miro Švolík fotograf; Jan Vaniš kameraman a fotograf. Ceremoniál předání cen v Brožíkově síni Staroměstské radnice proběhl díky modernímu aranžmáoproti minulosti v pozměněné
podobě. Ceremoniál moderovala Dana Morávková společně s Vladimírem Krocem. Mezi předávajícími byly například významné osobnosti veřejného života, jako jsou například herec a scénárista Zdeněk Svěrák, olympijský
vítěz Lukáš Krpálek, textař Michal Horáček nebo sochař David Černý. V rámci slavnostního večera byla předána
Hlavní cena soutěže udělená mezinárodní porotou a Grant Prahy udělený pražskou primátorkou.
Dále převzalo ceny 20 předních českých a slovenských fotografů a videotvůrců, kterým v 9 soutěžních fotokategoriích a 3 videokategoriích přiznala ocenění odborná porota letošního ročníku Czech Press Photo.
Předány byly rovněž tyto ceny: Zvláštní ceny pro mladé fotografy do 20 let Canon Junior Awards, Cena
UNHCR – vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Cena ČTK,
Cena FOTONOVA, Cena dětí a Cena diváků, kterou uděluje společnost Olympus.
Po slavnostním ceremoniálu následovalo na Staroměstské radnici otevření výstavy Czech Press Photo 2016. Vedle každoroční výstavy se ve spolupráci s multižánrovým Czech Photo Centre konala řada autorských prezentací s vítězi a nominovanými autory soutěže Czech Press Photo. Výstavy, jako byly například The Best of Czech
Press Photo, Fotografie roku jednotlivých ročníku Czech Press Photo nebo retrospektiva Czech Press Photo
putovaly po galeriích, knihovnách a dalších kulturních zařízení po celé ČR.
Veškeré informace jsou doplňovány na webových stránkách www.czechpressphoto.cz nebo na facebookovém
profilu Czech Press Photo.
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CZECH PHOTO CENTRE – NOVÝ MULTIŽÁNROVÝ
PROSTOR PRO CZECH PRESS PHOTO
V roce 2016 bylo v Praze v Nových Butovicích otevřeno nové centrum fotografie a moderního umění – multižánrové Czech Photo Centre. Moderní prostor je určený pro současnou propagaci českých i zahraničních tvůrců. Z centra bylo vytvořeno inspirující prostředí pro mladé autory.
Czech Photo Centre je multižánrový umělecký prostor, který má ambici stát se jednou z nejvýznamnějších
galerií v hlavním městě. Poskytuje seberealizaci pro autory, mimo jiné dává prostor i mladým lidem. Chce do
uměleckého dění vtáhnout „obyčejné“ obyvatele města a stát se místem, kde se Pražané a další návštěvníci
budou setkávat s díly předních českých i světových fotografů i se street artovými instalacemi. Díky tomu se
povedlo vytvořit uměleckou zónu mimo městské centrum. Na výstavní prostor, který zaujímá dominantní plochu v celém projektu, plynule navazuje restaurace s kavárnou, ateliér, učebna, fotografický archiv a venkovní
galerie. Součástí činnosti centra je rovněž organizování prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo.
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SHRNUJÍCÍ ÚDAJE
Příjmy z hlavní činnosti v roce 2016 dosáhly 1549 tis. Kč,
Vybrané vstupné 521 tis. Kč,
Tržby za prodané tematické publikace 55 tis. Kč,
Přijaté dary 1 100 tis. Kč (včetně daru při partnerství od MHMP 500 tis. Kč),
Mzdové náklady 274 tis. Kč,
Náklady na ceny CPP 660 tis. Kč.
Závěrem bych velice ráda poděkovala všem pracovníkům, spolupracovníkům, organizátorům a rovněž všem
účastníkům přednášek, seminářů a dalším (studenti, odborníci, úředníci, veřejnost). A samozřejmě také všem
poskytovatelům finanční a jiné podpory.
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Ředitelka soutěže: Ing. Veronika Souralová, +420 737 283 302
Sekretariát: Simona Boarová +420 608 875 556
Obrazový materiál: Jiří Kocián, +420 602 259 249
Public relations: Ing. Radek Polák, +420 778 747 113
Mezinárodní kontakty: Liba Taylor, +420 605 428 870
Multimediální publicistika: Oleg Homola, +420 603 486 644
Czech Photo o.p.s.
Seydlerova 2835/4, Praha 5, 158 00
Česká republika
e-mail: cp@czechpressphoto.cz
www.czechpressphoto.cz
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