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ÚVOD A SHRNUTÍ ROKU 2015 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. 

21. ročníku soutěže se letos zúčastnilo 278 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým 
počtem 3700 fotografií. Videosekce se zúčastnilo 38 autorů s celkovým počtem 52 videí. Výstava v Křížové chodbě 
a v Rytířském sále Staroměstské radnice představila okolo 400 fotografií a videí od 91 domácích autorů. Proběhla řada 
besed s oceněnými fotografy a výběr toho nejlepšího z CPP putoval na Mesiac fotografie do Bratislavy atd.

Rok 2015 byl ve znamení změn. Zakladatelka soutěže CZECH PRESS PHOTO Daniela Mrázková předala vedení soutěže 
své nástupkyni Veronice Souralové a do správní rady vstoupil fotograf Herbert Slavík. Díky oběma osobnostem dosta-
ne do příštích ročníků soutěž nový impuls, což se odrazí jak ve změně CZECH PRESS PHOTO, tak i nových projektech, 
kam bude patřit i multižánrový prostor CZECH PHOTO CENTRE. 

Rád bych poděkoval všem podporovatelům. Velice si vážím záštity prezidenta republiky, ministerstva kultury a pri-
mátorky hlavního města Prahy. Díky patří všem partnerům, bez kterých by se takto rozsáhlý program nemohl konat, 
ředitelce soutěže Czech Press Photo, paní Veronice Souralové, celému týmu Czech Photo i externím spolupracovní-
kům, 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

                                        



 4

POSLÁNÍ

Obecně prospěšná společnost CZECH PHOTO, o. p. s. byla založena za 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:  HYPERLINK „mailto:info@czechpressphoto.cz“ 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
Zakladatel: Veronika Souralová
Statutární zástupce: Jiří Kocián, statutární ředitel
Registrace: rejstřík OPS, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 124
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2015

SPRÁVNÍ RADA
Předsedkyně: Ing. Veronika Souralová
Člen: Ing. Petr Kryštůfek
Člen: Herbert Slavík

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: Radek Polák
Ředitelka soutěže: Veronika Souralová

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



 6

ZPRÁVA O ČINNOSTI
CZECH PRESS PHOTO

V roce 2015 se konal 21. ročník soutěže Czech Press Photo za účasti mezinárodní poroty pod záštitou ministerstva kul-
tury a primátora 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, jejíž složení je k dispozici na internetových stránkách http://czechpressphoto.cz. 

CEREMONIÁL PŘEDÁNÍ CEN v Brožíkově síni Staroměstské radnice proběhl díky modernímu aranžmá oproti minulosti 
v pozměněné podobě. Ceremoniál moderoval Jakub Železný, hudební doprovod obstaral Matěj Ruppert. Byla předá-
na Hlavní cena soutěže udělená mezinárodní porotou a Grant Prahy udělený pražským primátorem.

Dále ceny převzalo 39 předních českých a slovenských fotografů a videotvůrců, kterým v osmi soutěžních fotokatego-
riích a dvou videokategoriích přiznala ocenění odborná porota letošního ročníku CZECH PRESS PHOTO.

Předány byly rovněž tyto ceny: zvláštní ceny pro mladé fotografy do 25 let Canon Junior Awards, Cena UNHCR, Vy-
sokého komisaře OSN pro uprchlíky, Cena generálního partnera Trigema, dvě Ceny Nikon Sport Award, Cena Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Cena dětí a Cena čtenářů IDnes a cena Fotonova.

Součástí večera bylo poprvé v historii CZECH PRESS PHOTO předání ceny za mimořádný přínos ve fotografii. Oceně-
nou byla zakladatelka soutěže CZECH PRESS PHOTO Daniela Mrázková, která letos vedení soutěže předala své ná-
stupkyni. Ocenění za mimořádný přínos ve fotografii je novým počinem, na který se naváže také v dalších ročnících. 
Poctěny budou zejména ty osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o dobré jméno domácí fotografie 
u nás a případně i ve světě. Po slavnostním ceremoniálu následovalo otevření výstavy Czech Press Photo 2015 na 
Staroměstské radnici. 

Vedle každoroční výstavy se ve spolupráci s Foto Škoda konala řada autorských prezentací, CZECH PRESS PHOTO se 
prezentovalo např. výstavou držitele grantu Prahy 2014 Hynka Glose v Nikon Gallery, výstavou fotografií roku v Centru 
Foto Škoda, výstavou The Best of CPP v rámci Mesiace fotografie v Bratislavě atd.

Podrobné a aktuální informace neustále doplňujeme na portálu http://czechpressphoto.cz/ nebo na facebookovém 
profilu Czech Press Photo.



 7

NOVÉ POJETÍ SOUTĚŽE
A NOVÉ VEDENÍ CZECH PRESS PHOTO

Ředitelkou soutěže CZECH PRESS PHOTO se nově stala Veronika Souralová a do správní rady vstoupil fotograf Herbert 
Slavík. Díky oběma osobnostem dostane do příštích ročníků soutěž nový impuls, což se odrazí jak ve změně CZECH 
PRESS PHOTO, tak i nových projektech, kam bude patřit i multižánrový prostor CZECH PHOTO CENTRE.

CZECH PRESS PHOTO se již od příštího ročníku představí v modernější podobě a s pozměněnými kategoriemi. „Ukaž-
me, že svět je nejen plný dramatických událostí, ale umí být také zábavný a krásný. „Rádi bychom oslovili další autory 
a rozšířili přehlídku novinářské fotografie o nová témata, jako je například životní styl, móda, stylizované portréty, 
obálky magazínů, architektura a další atraktivní náměty,“ řekl Herbert Slavík ke změně v nahlížení a dalším směřování 
projektu CZECH PRESS PHOTO. „Chceme, aby soutěž začala více zajímat mladé a otevřela se novým trendům,“ doplnila 
Souralová. Návštěvníci www a facebookových stránek CZECH PRESS PHOTO proto také budou moci posílat své námě-
ty, jaké změny navrhují a jaké kategorie jim na výstavě na Staroměstské radnici třeba i chybí. Do budoucnosti se proto 
také v rámci soutěže změní jak systém přihlašování soutěžních prací, tak i vyhlašování výsledků. Více podrobností 
bude uvedeno při vyhlášení nového ročníku na jaře roku 2016.

Veronika Souralová je v  rámci CZECH PRESS PHOTO aktivní několik posledních let. Původně vystudovala stavební 
fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Je fotografkou, galeristkou a autorkou knih pro děti. Současně 
s tím pracovala v oblasti marketingu a PR. Předsedkyní správní rady společnosti CZECH PHOTO, která soutěž CZECH 
PRESS PHOTO pořádá, je od loňského listopadu.

Herbert Slavík je fotografem, zakladatelem a dlouholetým vedoucím fotooddělení deníku MF DNES a fotografických 
agentur MAFA a WWA photo. V roce 2002 byl oceněn Grantem primátora Prahy v soutěži CZECH PRESS PHOTO za 
cyklus Pražské osobnosti. V roce 2004 získal první cenu v kategorii Umění soutěže CZECH PRESS PHOTO za sérii por-
trétů z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Je držitelem ocenění za nejlepší sportovní fotografii 
roku 1986, 1996, 1997. Od roku 1992 fotografuje pravidelně olympijské hry a spolupracuje s Českým olympijským 
výborem. Herbert Slavík je autorem a spoluautorem dvou desítek obrazových publikací. Členem správní rady CZECH 
PHOTO je od letošního podzimu.
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CZECH PHOTO CENTRE – NOVÝ MULTIŽÁNROVÝ 
PROSTOR PRO CZECH PRESS PHOTO

Obecně prospěšná společnost CZECH PHOTO, která je organizátorem soutěže CZECH PRESS PHOTO, už příští rok 
v hlavním městě otevře nové centrum fotografie a moderního umění – CZECH PHOTO CENTRE. Prostory v současnosti 
připravuje koncern Trigema v blízkosti metra stanice Nové Butovice.

„Již od počátku se chceme zaměřit na současnou propagaci českých i zahraničních tvůrců a vytvořit z centra inspirující pro-
středí pro mladé autory,“ vysvětlila poslání nového centra umění Veronika Souralová, ředitelka CZECH PRESS PHOTO.

CZECH PHOTO CENTRE bude multižánrový umělecký prostor který má ambici stát se jednou z nejvýznamnějších gale-
rií v hlavním městě. Poskytne seberealizaci hlavně mladým lidem, ale nejen jim. Bude chtít do uměleckého dění vtáh-
nout „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 vytvoří umělecká zóna mimo městské 
centrum. Na výstavní prostor, který zaujímá dominantní plochu v  celém projektu, plynule naváže kavárna, ateliér, 
učebna, printcentrum, obchod, fotografický archiv a venkovní galerie.

Součástí činnosti centra bude rovněž organizování prestižní novinářské soutěže CZECH PRESS PHOTO.

CZECH PHOTO CENTRE odstartuje provoz v září příštího roku. Projekt připravuje developersky a stavebně koncern 
Trigema. Společnost je rovněž generálním partnerem 

SHRNUJÍCÍ ÚDAJE

Příjmy z hlavní činnosti v roce 2015 dosáhly 605 tis. Kč,
Vybrané vstupné 341 tis. Kč,
Tržby za prodané tematické publikace 31 tis. Kč,
Přijaté dary 1 500 tis. Kč,
Mzdové náklady 255 tis. Kč,
Náklady na ceny CPP 690 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.
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Ředitelka soutěže:  Veronika Souralová, +420 737 283 302
Sekretariát: Simona Boarová, +420 608 875 556
Obrazový materiál, web: Jiří Kocián, +420 602 259 249
Public relations: 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.
Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Česká republika
e-mail: info@czechpressphoto.cz

www.czechpressphoto.cz


