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Úvod a shrnutí roku 2014 statutárním ředitelem 

 

CZECH PHOTO o.p.s. je organizace s dlouholetou tradicí, jejíž prioritou je propagace české 

fotografie pro domácí i zahraniční veřejnost. Prostřednictvím soutěže CZECH PRESS 

PHOTO a následné výstavy, která v loňském roce oslavila zvlášť významný jubilejní 20. 

ročník, přináší jedinečné okamžiky ze života kolem nás, zachycené českými a slovenskými 

fotografy a dnes už i kameramany.  

 

Celý 20. ročník byl provázen řadou doprovodných besed, seminářů a dalších událostí a 

potvrdil, že tato akce - od počátku spjatá s hlavním městem Prahou, patří mezi 

nejprestižnější kulturní události v zemi s přesahem i do zahraničí. Z mnoha proběhlých 

doprovodných akcí bych rád zmínil výstavu válečné fotografky a také loňské členky poroty 

Heidy Levine, venkovní výstavu na Kampě, kde byly k vidění fotografie ničivých povodní v 

roce 2013 nebo workshop s Janem Šibíkem, několikanásobným držitelem cen Czech Press 

Photo. 

 

Samostatnou kapitolou jubilejního ročníku byla pak retrospektivní výstava věnovaná tomu 

nejlepšímu z předešlých ročníků soutěže, která se konala v prostorách Staroměstské radnice 

a výjimečná reprezentativní publikace “The Best of Czech Press Photo - obrazy dvou 

desetiletí”, která na bezmála pětistech stranách předkládá citově působivou obrazovou 

historii posledních dvaceti let. Kromě výše uvedeného jsme aktivně začali rozvíjet myšlenku 

nového centra fotografie, které poskytne zázemí našim rozrůstajícím se aktivitám. 

 

Rád bych na závěr poděkoval všem, kteří se na těchto úspěších podíleli. Velice si vážím 

záštity prezidenta republiky, ministerstva kultury a primátora hlavního města Prahy. Díky 

patří všem partnerům, bez kterých by se takto rozsahlý program nemohl konat, ředitelce 

soutěže Czech Press Photo, paní Daniele Mrázkové, celému týmu Czech Photo i externím 

spolupracovníkům, správní a dozorčí radě i všem příznivcům a návštěvníkům výstav a 

doprovodných akcí. Velký dík patří soutěžícím a oceněným fotografům, kteří svou tvorbou 

umožňují veřejnosti stát se očitými svědky událostí uplynulého roku. 

 

 

Jiří Kocián 

statutární ředitel 

                                         



Poslání  
Obecně prospěšná společnost CZECH PHOTO, o. p. s. byla založena účelem podpory 

kultury v oblasti fotografie. Od roku založení (1995) organizujeme každoroční soutěž a 

následnou výstavu CZECH PRESS PHOTO (dále jen „CPP“). Naší další náplní jsou i tyto 

aktivity: 

• Propagace české fotografie pro širokou veřejnost – domácí a zahraniční, 

• Podpora fotografických apod. 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: Mánesova 13, 120 00 Praha 2 

E-mail: info@czechpressphoto.cz 

Web: http://www.czechpressphoto.cz/ 

IČ: 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 

Zakladatelé: Daniela Remešová, Veronika Souralová 

Statutární zástupce: Jiří Kocián, statutární ředitel 

Registrace: rejstřík OPS, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organiza ční struktura k 31. 12. 2014 

Správní rada 

Předsedkyně: Daniela Remešová 

Člen: Veronika Souralová 

Člen: Marcel Soural 

 

Dozorčí rada 

Předseda: Zdenka Poděbradská 

Členka: Marika Michutová 

Člen: Barbara Hrdá 

 

Statutární zástupce – statutární ředitel 

Jiří Kocián 

 

Organiza ční struktura od 29. 5. 2015 

Správní rada 

Předsedkyně: Ing. Veronika Souralová 

Člen: Daniela Remešová 

Člen: Ing. Petr Kryštůfek 

 

Dozorčí rada 

Předseda: Ing. Jana Žežulková 

Členka: Ing. Eliška Tučková 

Člen: PhDr. Věra Matějů 

 

Statutární zástupce – statutární ředitel 

Jiří Kocián 

 

 

 

Sekretariát: 

Simona Boarová 

Public relations: 

Gabriela Zajícová 

Ředitel sout ěže: 

Daniela Mrázková 



Strategické cíle  

Nový projekt umělecké galerie na Nových Butovicích a vybudování multižánrového 

uměleckého prostoru s cílem propojit běžný život se světem umělců. 

Náplň centra: 

• Galerie CPC – celoroční výstavní činnost 

• Archiv fotografií 

• Prodej uměleckých publikací 

• Venkovní výstavy na korsu 

• Komentované prohlídky pro školy 

• Besedy, přednášky, workshopy 

• Fotosoutěže pro mládež 

 

Zpráva o činnosti 

V roce 2014 se konal jubilejní 20. ročník CPP za účasti mezinárodní poroty pod záštitou 

ministerstva kultury a primátora hlavního města Prahy. K tomuto výročí jsme přizvali většinu 

významných českých a slovenských fotografů. Následovala výstava žurnalistické fotografie a 

videa. Široký doprovodný program doplnil tradiční katalog. Posouzení novinářské hodnoty 

snímků po informativní a estetické stránce posuzovala mezinárodní porota, jejíž složení je 

k dispozici na internetových stránkách http://czechpressphoto.cz/cz/porota/2014. 

Vyzdvihnout chceme speciálního hosta a člena poroty - měli jsme možnost u nás přivítat již 

zmiňovanou válečnou fotografku Heidi Levine.  

 

Kromě hlavní ceny, Ceny pražského primátora a soutěžních kategorií máme Cenu diváků, o 

níž rozhodují návštěvníci výstavy nebo veřejnost na internetovém serveru iDnes. Účastníky 

ankety Ceny diváků jsme ocenili cenami od sponzorů CANON, SAMSUNG, NIKON. 

Veřejnost měla možnost setkat se s držitelem Ceny diváků a zúčastnit se jeho prezentace. 

Našimi mediálními partnery jsou vydavatelství Mafra, jeho tituly MFDnes a iDNES.cz a dále 

Český rozhlas, Česká televize a časopis Fotovideo. 

 

Vedle každoroční soutěže se na Staroměstské radnici konala řada autorský prezentací, 

workshopů, seminářů a besed.  Účastnili jsme se rovněž outdoorové výstavy na Kampě 



s názvem „Praha: Rok po povodni“. Pořádali jsme také besedy s oceněnými fotografy 

workshopy a semináře nejen k tématu fotografie, ale i na aktuální témata dnešní společnosti. 

 

Podrobné a aktuální informace neustále doplňujeme na portálu http://czechpressphoto.cz/  

nebo na facebookovém profilu Czech Press Photo. 

 

Pro rok 2015 připravujeme další ročník soutěže a rozvíjíme myšlenku nového centra 

fotografie, kde by se setkávala široká veřejnost s uměleckou sférou a kde bychom poskytli 

prostor mladým talentům. Tuto galerii si můžete prohlédnout na http://www.smart-

byty.cz/obchodni-jednotky/czech-photo-centre/. 

 

Žádné drobné doplňkové aktivity jsme v roce 2014 nevykonávali. 

 

Shrnující údaje: 

• Příjmy z hlavní činnosti v roce 2014 dosáhly 1 726 tis. Kč, 

• Vybrané vstupné 1 156 tis. Kč, 

• Tržby za prodané tematické publikace 142 tis. Kč, 

• Přijaté dary 500 tis. Kč, 

• Mzdové náklady 59 tis. Kč, 

• Náklady na ceny CPP 792 tis. Kč. 

Závěrem chceme poděkovat všem pracovníkům, spolupracovníkům a organizátorům a 

rovněž všem účastníkům přednášek, seminářů a dalším (studenti, odborníci, úředníci, 

veřejnost). A samozřejmě také všem poskytovatelům finanční a jiné podpory. 

 

 

 
 
 


