Příloha č. 4

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE

sekretariát

sekretariát Rady ČT

KOMUNIKACE

PRÁVNÍ ÚTVAR

sekretariát + ekonomika

sekretariát

Odd. pro
kolektivní správu
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Produkce

Mediální partnerství
a spolupráce

Self promotion

PR Servis

Graﬁka

Kontakt s diváky

Tiskové

Internet ČT

Edice

Teletext
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ÚTVARY
VRCHNÍHO ŘEDITELE
ČESKÉ TELEVIZE

Strategický
rozvoj

Personální útvar

Útvar kontroly
a vnitřního auditu

Informační
technologie

Projektová kancelář

sekretariát

sekretariát a BOZP
Osobní odd.
a nábor zaměstnanců

Správa aplikací

Oddělení programování

Vzdělávací
centrum

Oddělení
speciálního sw
Servis IT
Provoz IIS
a podpora uživatelů

PROGRAM

Výzkum programu
a auditoria

sekretariát
dramaturgie programu

Elektronický
výzkum

autorská evidence

Sociologický výzkum
Databáze programu

CENTRUM
DRAMATICKÉ TVORBY

Dramaturgie pořadů

Centrum tvorby
pro děti a mládež

Dramaturgie pořadů

CENTRUM
PŘEVZATÝCH POŘADŮ

sekretariát
ekonomika

Archiv
a programové fondy
Dramaturgie repríz
Studijní knihovna
Spisový archiv

Centrum zábavné tvorby

Dramaturgie pořadů

Centrum
divadel. a hudeb. tvorby

Dramaturgie pořadů

výroba

výroba

Centrum publ.,dokument.
a vzdělávání

Filmotéka
Videotéka

obchodní a licenční odd.
Plánování a koordinace
programu

Sekretariát + ekonomika

Archiv a dokumentace
zpravodajství

převzatá hraná tvorba

Archiv. fondy
zpravodajství

převzatá dokumentární
tvorba

Dokumentace
zpravodajství

skladba programu

koordinace vysílání
výroba skrytých titulků

uváděcí oddělení
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Fonotéka
Informatika
programových fondů
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VÝROBA

požární ochrana

sekretariát
ekonomika

Centrum
dramatické tvorby

Centrum
zábavné tvorby

sekretariát
+ ekonomika

sekretariát
+ ekonomika

produkce
vlastní výroba
zakázková výroba

produkce
vlastní výroba
zakázková výroba

Centrum
divadel. a hudeb. tvorby

sekretariát
+ ekonomika

produkce
vlastní výroba
zakázková výroba

Centrum tvorby pro děti
a mládež

Centrum publ.,dokument.
a vzdělávání

sekretariát
+ ekonomika

sekretariát
+ ekonomika

produkce
vlastní výroba
zakázková výroba

Technika

produkce
vlastní výroba
zakázková výroba

Realizace
management
realizace
management
techniky

produkční služby
scénický provoz

pokračování na
další straně

dispečersko provozní
skupina
stavebně dekorační technika
scénická doprava
graﬁcké centrum ČT

scénické efekty
rekvizitní výprava

centrální dispečink
správa fundusu
herecký a komparzní
rejstřík

dopravní provoz

maskéři
a vlásenkáři
kostýmní výprava
architekti, graﬁci,
malíři pozadí
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VÝROBA

Technika

management
techniky

Provoz společné techniky

Přenosová technika

provozní skupina

Útvar hlavního inženýra

Filmové technika

dispečersko provozní
skupina

dispečersko provozní
skupina

sekretariát

Technika objektu
zpravodajství
dispečersko provozní
skupina

videoinženýring

studiová technika

servis ﬁlmové
a kamerové techniky

audioinženýring

záznamová technika

technika prostředí

ﬁlmová laboratoř

servis záznamu

reportážní technika

technické oddělení

technika střižen

systémový inženýring

spoje

obrazová skupina

elektrotechnika

technika přenosových
vozů a údržba

fotooddělení

řidiči speciálních vozů

realizace investic

mechanika

Obrazová a zvuková
výroba
dispečersko provozní
skupina
studiová technika

Osvětlovací technika

Vysílací technika

dispečersko
provozní skupina

provozní skupina
vysílací technika

přenosová skupina
studiová skupina
ﬁlmová skupina
efektová skupina

zvuková technika

záznamová technika

speciální technika
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MTK
(mezinárodní technická
koordinace)
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ŘEDITELSTVÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

sekretariát
ekonomika

Zpravodajství
Sekretariát
Domácí
zpravodajství
Ekonomické
zpravodajství

Sport

Aktuální publicistika

Útvar výroby
a ekonomiky ŘZ

Sekretariát
+ ekonomika

Sekretariát
Diskuzní pořady

Mezinárodní přenosy

Sekretariát
+ ekonomika

Realizace ŘZ

Reportážní pořady
Domácí přenosy

Zahraniční
zpravodajství

Dokumentární
pořady

Výroba a vysílání
sportovních pořadů

Regionální
zpravodajství

Dramaturgie sportovních pořadů + skladba programů

Ranní vysílání

Dramaturgie zpravodajství

Počasí

Vysílání zpravodajství

OBCHODNÍ
ŘEDITELSTVÍ

Reklama,
sponzoring,
teleshopping

sekretariát + ekonomika

Telexport
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Grafika zpravodajství

Dokumentační
obrazové středisko
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EKONOMIKA

sekretariát

Práce a mzdy

ekonomika

Nákup a celní deklarace

Finanční operace

Vnitřní služby

Účetnictví

Sekretariát
+ ekonomika

Honorářová účtárna

Fakturační oddělení

Hasičský záchranný
sbor

Finanční účtárna

Technické služby

Majetková účtárna

Správa budov

Mzdová účtárna

Plánování

Televizní poplatky
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Controlling

4.2. Organizační schéma TS Brno
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TS BRNO

Sekretariát
Kontrolní referát
Referát PO + BOZP
Referát Komunikace

Redakce zpravodajství

Automatizovaný
informační systém

Personální a právní útvar

Výroba

Program

Sekretariát + ekonomika
+ autorská evidence

Koordinace programu
a vysílání
Archiv a programové
fondy

Sekretariát + ekonomika

Centrum
divadelní a hudební tvorby
Technika
Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání
televizní technika

Centrum
dramatické tvorby

Technologie a koordinace
výroby (dispečink)

Centrum
zábavné tvorby

scénický a dopravní
provoz

Realizace

Ekonomika a správa

Obchodní referát

Sekretariát

Referát plánování

Účetnictví

Hospodářská správa

Sklady
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Centrum
dramatické tvorby
Centrum
zábavné tvorby
Centrum
divadelní a hudební tvorby
Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání

4.2. Organizační schéma TS Ostrava
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TS OSTRAVA

Sekretariát
Kontrolní referát
Referát BOZP + PO

Redakce zpravodajství

Právní a personální útvar

Program

Autorská evidence

Výroba

Sekretariát
+ ekonomika

Archiv a progr. fondy

Centrum
dramatické tvorby

Centrum
hudby, zábavy a tvorby
pro děti a mládež

Redakce sportu

Centrum publicistiky
a dokumentu
PR, self promotion
a koordinace vysílání

Dispečink

Televizní provozy

Realizace RZ

Inženýring

Centrum publicistiky
a dokumentu

Scénický provoz

Centrum
dramatické tvorby

Dopravní provoz

Centrum
hudby, zábavy a tvorby
pro děti a mládež
Realizace RS

Ekonomika

Informační soustava

Hospodářská správa

Automatizovaný
informační systém
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