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ÚVOD A SHRNUTÍ ROKU 2017 STATUTÁRNÍ ŘEDITELKOU
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.
23. ročníku soutěže se zúčastnilo 482 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice
s celkovým počtem 7 277 fotografií. Videosekce se zúčastnilo 26 autorů s celkovým počtem 56 videí.
I letos se jednotlivé fotografie a videa do soutěže přihlašovaly pouze elektronicky. Soutěž byla všem
přispěvatelům otevřena od začátku do konce září. Soutěžit mohl každý, kdo má trvalé bydliště v Česku
nebo na Slovensku. A to jak vydavatelé, agentury, odborné školy, tak i volní fotografové.
Součástí soutěže, jakousi další hlavní cenou, je již tradiční Grant Prahy - roční tvůrčí stipendium
pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města, které na doporučení mezinárodní poroty
osobně uděluje pražský primátor. Postupně tak vzniká obsáhlá sbírka souborů fotografií, které
dokumentují Prahu a její vývoj. V historii cenu získali například Jaroslav Kučera a Karel Cudlín.
Výstava v Křížové chodbě a v Rytířském sále Staroměstské radnice představila více než 500 fotografií
a videí od 100 domácích autorů.
Ukázala nejen snímek vítěze hlavní ceny „Fotografie roku“, ale také práce těch, kdo uspěli
v jednotlivých kategoriích a i další vybrané neoceněné fotografie, které zmapovaly události během
celého roku. Mezi tématy, která se mezi snímky objevila, byla opět řada jak domácích, tak
mezinárodních událostí, které během poslední doby přitáhly pozornost miliard obyvatel celé planety.
Patřily sem třeba změny, které v uplynulém roce proběhly v Turecku, průběh voleb nového
amerického prezidenta či problémy, jež hýbou oblastí Blízkého východu. Z domácích témat výstava
ukázala například propuštění Jiřího Kajínka nebo portréty nedávno tragicky zemřelého herce Jana
Třísky při natáčení jeho posledního filmu Po strništi bos.
Zároveň proběhla řada autorských prezentací a besed s oceněnými fotografy. Výběr toho nejlepšího
z Czech Press Photo putoval po galeriích, knihovnách a dalších kulturních zařízení po celé ČR.
Z pohledu celé dosavadní historie Czech Press Photo se v roce 2017 jednalo o rekordní počet
přihlášených prací. Fotografií roku se stal silný reportážní snímek s výraznou autorskou invencí a
fotografickou kvalitou. Rovněž valná část ostatních snímků a videí si však zasloužila pozornost.
Ráda bych poděkovala všem podporovatelům. Velice si vážím záštity Ministerstva kultury ČRa
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 Czech Photo o.p.s.
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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 (.
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.czechphoto.org/
IČ: 257 866 57
Centrální bankovní účet: ČSOB a.s., Radlická 333/150, Praha 5
č. ú.: 271212881/0300
Datum vzniku: 27. 4. 1999
Zakladatel: Veronika Souralová (opravdu je Veronika zakladatel z roku 99?)
Statutární zástupce: Veronika Souralová, statutární ředitelka
Registrace: rejstřík OPS, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 124

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2017
SPRÁVNÍ RADA
Předseda: Doc. Filip Láb, PhD.
Člen: Ing. Petr Kryštůfek
Člen: Ing. arch. Hana Smitková
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 i nadále probíhat ve spolupráci s multižánrovým
centrem zaměřeným na fotografii Czech Photo Centre.
Czech Photo Centre je moderní prostor určený pro současnou propagaci českých i zahraničních
tvůrců. Z centra bylo vytvořeno inspirující prostředí
pro mladé autory. 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.
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.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
CZECH PRESS PHOTO
V roce 2017 se konal 23. 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.  15. října 2017 v prostorách Czech Photo Centre v následujícím složení:
Petr Josek, fotograf, Česká Republika – předseda poroty, Clément Saccomani, ředitel NOOR Photo
Agency, Francie, Stefano Carini, fotograf, fotoeditor a kurátor, Itálie, Juraj Mravec, publicista,
investigativní reportér, Slovensko, Jan Šibík, fotograf, Česká Republika, Evans Adrian, ředitel Panos
Pictures, Velká Británie, Filip Láb, pedagog, Česká Republika, Alžběta Jungrová, fotografka, Česká
Republika.
Mezinárodní porota hodnotila práce 482 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice
s celkovým počtem 7 277 fotografií.
Porota video sekce posuzovala v Czech Photo Centre práce ve dnech 9.-10. října.
Složení poroty video sekce: Josef Harvan, režisér, scenárista a producent - předseda poroty, Alois
Fišárek, střihač a vysokoškolský pedagog v oboru střihu, Martina Hyndráková, partnerka mediální
agentury STARLEM, Olga Sommerová, režisérka dokumentárních filmů a pedagožka, Miro Švolík,
fotograf, Jan Vaniš, kameraman a fotograf

Ceremoniál předání cen v Brožíkově síni Staroměstské radnice proběhl v moderním aranžmá s
moderátorem Vladimírem Krocem. V rámci slavnostního večera byla předána Hlavní cena soutěže
udělená mezinárodní porotou a Grant Prahy udělený pražskou primátorkou.
Dále převzala ceny řada 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 23 let Canon Junior Awards,
Cena UNHCR – vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové, Cena ČTK, Cena PICTOART, Cena dětí a Cena diváků, kterou uděluje společnost Olympus.
Součástí slavnostního večera vyhlášení výsledků Czech Press Photo byla aukce fotografií na podporu
Centra Paraple, které pomáhá lidem po poškození míchy zvládnout těžkou životní situaci a zlepšit jejich
fyzický i psychický stav. Ceny oceněným fotografům předávaly osobnosti spjaté s Centrem Paraple. Na
závěr večera se dražilo pět fotografií, jež soutěžily také v Czech Press Photo 2017. Fotografie tak
pomohly potřebným.
Po slavnostním ceremoniálu následovalo na Staroměstské radnici otevření výstavy Czech Press
Photo 2017.
Součástí programu Czech Press Photo 2017 byla v průběhu ledna i série besed s několika fotografy,
kteří každoročně v soutěži obsazují ty nejvyšší příčky. Veřejnost se tak mohla setkat s Romanem
Vondroušem, Milanem Jarošem, Michalem Červeným, Lenkou Klicperovou či Janou Andert. Tento
doprovodný program se uskutečnil ve spolupráci s multižánrovým Czech Photo Centre.
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.czechphoto.org nebo na
facebookovém profilu Czech Press Photo.
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SHRNUJÍCÍ ÚDAJE
Příjmy z hlavní činnosti v roce 2017 dosáhly 1 622 tis. Kč,
Vybrané vstupné 790 tis. Kč,
Tržby za prodané tematické publikace 63 tis. Kč,
Přijaté dary 2 200 tis. Kč (včetně daru při partnerství od MHMP 500tis Kč),
Mzdové náklady 1 082 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.

Ředitelka soutěže: Ing. Veronika Souralová, +420 737 283 302
Sekretariát: Simona Boarová, Radka Humlová +420 608 875 556
Public relations: Ing. Radek Polák, +420 778 747 113
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.czechphoto.org
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