
Zpráva o činnosti a hospodaření  
Syndikátu novinářů ČR pro Prahu a Středočeský kraj 

za I. pololetí roku 2018 
 
 
 
Syndikát novinářů ČR pro Prahu a Středočeský kraj sdružuje novináře, členy Syndikátu novinářů ČR, kteří mají bydliště v Praze nebo 
ve Středočeském kraji, a kteří se k členství v tomto územním sdružení výslovně přihlásili.  
 
Opakovaná valná hromada, která se uskutečnila 3. 3. 2018, zvolila nové vedení územního sdružení, a to ve složení Marek Zouzalík, 
Petr Burda, Ivana Hudcová, Jan Novotný a Jan Šafr. Vedení ze svého středu zvolilo předsedu (Marka Zouzalíka) a dva místopředsedy 
(Ivanu Hudcovou a Jana Novotného). 
 
Nově zvolené vedení regionálního sdružení se rozhodlo, že bude pokračovat v aktivitách vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek 
a zvýšení prestiže novinářů působících v rámci regionu, ale zároveň se bude věnovat i práci na programu sociální rehabilitace a 
podpory pro naše členy v seniorském věku a na metodice praktického vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti pro základní a 
střední školy. V přípravě je také nová webová prezentace územního sdruženi.  
 
Majitelé dejvické kavárny Café Jirásek nám nabídli nejen široký prostor pro pořádání akcí a workshopů, ale také prostor pro běžnou 
práci. Prakticky u každého stolu je k dispozici elektrická zásuvka a samozřejmostí je i rychlé připojení k internetu. Pro uzavřená 
jednání či oslavy lze využít také malý salonek. První společně pořádanou akcí byl poetický večer s populární osobností českého 
Twitteru, básníkem Petrem Kukalem. Od října plánujeme v prostorách kavárny setkání novinářů se zástupci diplomatických misí v 
České republice, kde se zájemci budou moci seznámit s procesem oficiální akreditace a aspekty práce zahraničních novinářů v dané 
zemi. 
 
Nárůst verbálních útoků a výhrůžek násilím vůči novinářům a médiím na sociálních sítích nás přivedl k tomu, že jsme tyto výroky 
začali intenzivně monitorovat a analyzovat. Při monitoringu využíváme především službu SocialWatch, která nám umožňuje sledovat 
příspěvky jak na sociálních sítích, tak v rámci řady diskusních fór. Poté, co o této naší aktivitě informovala Česká televize ve svém 
pořadu Newsroom ČT24, došlo k výraznému nárůstu intenzity verbálních útoků vůči Syndikátu novinářů ČR a vůči vedení územního 
sdružení pro Prahu a Středočeský kraj. 
 
V prvním pololetí roku 2018 jsme stále hospodařili se zůstatkem příspěvku republikové organizace na rok 2016, a to ve výši 35.774 Kč 
s tím, že jsme opět nezažádali o převedení alokované částky příspěvku na rok 2017 a příspěvek na první pololetí 2018. Tuto 
alokovanou částku použijeme v druhém pololetí roku 2018, spolu s příspěvkem na druhé pololetí roku 2018, a to na úhradu 
pronájmu provozní kanceláře územního sdružení, výrobu nové internetové prezentace a další činnost. 
 
Z částky, kterou jsme měli k 1. 1. 2018 na běžném účtu vedeném v RB a v hotovostní pokladně, jsme do 30. 6. 2018 utratili 7.113 Kč, 
a to především za nákup spotřebního materiálu – tonerů pro laserovou tiskárnu a výrobu gravírované cedule PRESS CLUB Tato částka 
zahrnuje také úhradu různých služeb (ověřování dokumentů / správních poplatků a občerstvení na valnou hromadu). 
 
Konečný stav účtu k 30. 6. 2018 byl 26.588 Kč, přičemž v hotovostní pokladně byla k 30. 6. 2018 částka ve výši 2 081 Kč.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o činnosti a hospodaření  
Syndikátu novinářů ČR pro Prahu a Středočeský kraj 

za II. pololetí roku 2018 
 
 
Územní sdružení Syndikátu novinářů ČR pro Prahu a Středočeský kraj sdružuje novináře, členy Syndikátu novinářů ČR, kteří mají 
bydliště v Praze nebo ve Středočeském kraji, a kteří se k členství v tomto územním sdružení výslovně přihlásili.  
 
Vedení regionálního sdružení, ve složení Marek Zouzalík, Petr Burda, Ivana Hudcová, Jan Novotný a Jan Šafr, které bylo zvoleno na 
valné hromadě 3. 3. 2018, dále pokračovalo v aktivitách vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek a zvýšení prestiže novinářů 
působících v rámci regionu, ale zároveň se věnovalo i práci na programu sociální rehabilitace a podpory pro naše členy v seniorském 
věku. V druhé polovině roku 2018 byla realizována nová webová prezentace územního sdružení, která je v současné době 
doplňována o další sekce, včetně uzavřené členské sekce.  
 
Pokračovala také práce na metodice praktického vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti pro základní a střední školy tak, aby bylo 
možné od počátku školního roku 2019/2020 nabídnout základním a středním školám vzdělávací program v rámci Klubu mladých 
novinářů. 
 
Nadále pokračujeme v monitoringu (analýze) verbálních útoků a výhrůžek násilím vůči novinářům a médiím. Při monitoringu 
využíváme především službu SocialWatch, která nám umožňuje sledovat příspěvky jak na sociálních sítích, tak v rámci řady 
diskusních fór.  
 
V závěru roku jsme uzavřeli partnerství se společností Philips. V rámci vzájemné spolupráce se nám podařilo pro členy Syndikátu 
novinářů ČR vyjednat časově omezenou nabídku profesionálních diktafonů, přičemž těsně před koncem roku jsme se dohodli na 
prodloužení této akce na dobu neurčitou. Zároveň oslovujeme s nabídkou spolupráce další dodavatele techniky a služeb (IT, 
automobily, hotely). 
 
Od druhé poloviny září působí Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje ve vlastních prostorách na adrese Velflíkova 1429/6, 
Praha 6. K dispozici zde máme jednu kancelář s tím, že od ledna 2019 budeme mít také menší skladový prostor. Budova je střežena a 
od 6.00 do 21.00 je zde přítomna recepční služba. Od spuštění provozu je v kanceláři v úředních hodinách přítomna služba na 
dobrovolnické bázi (PO+ST/ 9-16, ÚT+ČT/13-18, PÁ/po dohodě), která je k dispozici členům, návštěvníkům z řad novinářů a pro 
jednání s dalšími subjekty. 
 
Ve druhém pololetí roku 2018 jsme hospodařili se zůstatkem příspěvku republikové organizace na rok 2016, a to ve výši 25.558 Kč 
s tím, že jsme zažádali o převedení alokované částky příspěvku na rok 2017 a příspěvek na první pololetí 2018, který činil 208.000 Kč. 
Stav hotovostní pokladny k 30. 6. 2018 byl 2 081 Kč.  
 
Z částky, kterou jsme měli v druhém pololetí 2018 k dispozici na běžném účtu vedeném v RB a v hotovostní pokladně, jsme do 31. 12. 
2018 utratili 187.985 Kč, a to především za nájemné (+složení kauce), zařizovací předměty (nábytek, technika, žaluzie), spotřebního 
materiálu – tonerů pro laserové tiskárny, označení budovy a telekomunikačních služeb (internet, telefon). Tato částka zahrnuje také 
úhradu různých administrativních služeb (ověřování dokumentů / správní poplatky) a drobné občerstvení. 
 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2018 byl 87.614 Kč, přičemž v hotovostní pokladně byla k 30. 6. 2018 částka ve výši 383 Kč.   
 


