5.1. STATUT ČESKÉ TELEVIZE
Praha, 8. června 2005
Postavení České televize
ČLÁNEK I
1. Česká televize je právnickou osobou zřízenou s účinností od 1. ledna 1992 zákonem č.
483/1991 Sb., o České televizi.
2. Česká televize je veřejnou institucí provozující televizní vysílání. Jejím hlavním úkolem je
tvorba televizních programů a jejich vysílání prostřednictvím zemských vysílacích zařízení a
jiných technických prostředků, a to analogově i digitálně. Touto činností, jakož i výrobou
televizních pořadů, popřípadě dalšími činnostmi, poskytuje službu veřejnosti a přispívá k
rozvoji kultury.
3. Sídlem České televize je Praha 4 - Kavčí Hory, PSČ 140 70.
4. Identifikačním číslem České televize je 00027383, DIČ CZ00027383.
5. Česká televize se nezapisuje do obchodního rejstříku.
6. Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.
ČLÁNEK II
1. 1) Své úkoly Česká televize plní zejména tím, že
a. vytváří a vysílá (šíří) televizní programy po celém území České republiky,
b. pořizuje zvukové a zvukově obrazové záznamy za pomoci vhodných a dostupných
technologií,
c. vytváří, udržuje a využívá své archivní fondy,
d. nakupuje licence k užití záznamů audiovizuálních děl od zahraničních a tuzemských
nositelů práv a smluvně poskytuje licence k užití jí vyrobených záznamů jiným
osobám v tuzemsku a v zahraničí,
e. soustavně organizuje průzkum ohlasu televizních pořadů u diváků,
f. v souladu s technologickým vývojem zajišťuje další rozvoj ve všech oblastech
televizních technologií, vyvíjí činnost v uplatnění nových vysílacích technologií
včetně výroby a šíření multimediálního obsahu a dalších doplňkových služeb,
g. spolupracuje s významnými kulturními a uměleckými organizacemi či společnostmi,
h. podporuje českou filmovou tvorbu,
i. pečuje o profesionální a vzdělanostní rozvoj svých zaměstnanců,
j. zřizuje síť vlastních zpravodajů,
k. v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání
prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti,

l.

poskytuje rozšiřující služby k vysílaným pořadům prostřednictvím svých
internetových stránek, vytváří a šíří teletextové vysílání a skryté titulky.

2. Česká televize poskytuje další služby a vyvíjí podnikatelskou činnost, není-li to v rozporu s
jejím posláním.
3. Česká televize je členem mezinárodního sdružení vysílatelů veřejné služby Evropská
rozhlasová a televizní unie (EBU/UER), podílí se na mezinárodní spolupráci televizních stanic
veřejné služby, rozvíjí spolupráci s televizními stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU.
Česká televize každoročně organizuje Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha.
4. Česká televize přispívá k rozvoji vzdělání a výzkumu v televizních oborech.
Organizace a řízení
ČLÁNEK III
1. Statutárním orgánem České televize je generální ředitel.
2. Generální ředitel zejména
a. řídí činnost České televize,
b. v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci České televize, vydává organizační,
podpisový a pracovní řád, pravidla vnitřní ekonomiky a provozní řády,
c. jedná jménem České televize.
3. Generální ředitel činí písemné právní úkony jménem České televize tak, že k vytištěnému
nebo nadepsanému názvu České televize připojí svůj podpis.
4. Generální ředitel České televize písemně pověří zastupováním pro případ své nepřítomnosti na
pracovišti některého z vedoucích zaměstnanců na prvním stupni řízení.
5. Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona o
České televizi, do doby jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi jeho
zástupce, jímž je vrchní ředitel. V případě i jeho nepřítomnosti postupně další vedoucí
zaměstnanci dle následující posloupnosti : ředitel zpravodajství, ředitel výroby, ředitel
programu.
6. Generální ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Radě České televize.
7. Generální ředitel předkládá Radě České televize k projednání a schválení:
a. Statut České televize,
b. návrh rozpočtu, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize
ověřenou nezávislým auditorem,
c. návrhy dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje,

d. návrhy na zřízení nebo zrušení televizních studií; čl. V.1 tohoto Statutu ČT zůstává
tímto ustanovením nedotčen,
e. návrhy na jmenování a odvolání ředitelů televizních studií,
návrhy na pronájem nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší než tři měsíce, na
převod, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí,
g. návrh na jmenování a odvolání členů Etického panelu,
h. Kodex České televize.

f.

8. Rada České televize plní své úkoly v souladu se zákonem o České televizi, který jí vyhrazuje
postavení orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.
Poradním orgánem Rady České televize ve věcech kontroly hospodaření České televize je
Dozorčí komise.
9. V pracovněprávních úkonech vůči zaměstnancům sekretariátu Rady České televize respektuje
Česká televize v mezích zákoníku práce usnesení Rady České televize, přijatá v této věci.
10. Stálým poradním orgánem generálního ředitele je Kolegium generálního ředitele. Členy
Kolegia jsou z titulu svých funkcí všichni vedoucí zaměstnanci na prvním stupni řízení,
popřípadě další fyzické osoby určené rozhodnutím generálního ředitele.
11. Poradním orgánem generálního ředitele je rovněž Etický panel zřízený Kodexem České
televize.
ČLÁNEK IV
1. Základní organizační struktura České televize je podrobněji stanovena v organizačním řádu.
Organizační řád je přístupný na internetových stránkách ČT. Organizační řád a podpisový řád
upravují posloupnost pravomocí a odpovědností na jednotlivých stupních řízení, oprávnění k
jednání jménem České televize, rozsah činnosti jednotlivých útvarů a vztahy mezi útvary.
Ekonomické zásady hospodaření České televize upravují Pravidla vnitřní ekonomiky.
2. Útvary přímo podřízené generálnímu řediteli řídí odborní ředitelé, popřípadě další vedoucí
zaměstnanci na prvním stupni řízení. Generální ředitel je jmenuje a odvolává po projednání s
Radou České televize.
Televizní studia
ČLÁNEK V
1. Součástí České televize jsou televizní studia, která s předchozím souhlasem Rady České
televize zřizuje generální ředitel s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia
Ostrava, která byla zřízena a mohou být zrušena pouze zákonem. Sídlem TS Brno je
Běhounská 18, Brno, PSČ 658 88, sídlem TS Ostrava je Dvořákova 18, Ostrava 1, PSČ 729
20.

2. Televizní studia se podílejí na celostátním a regionálním vysílání České televize v rámci
plnění úkolů daných vysílacím schématem a výrobním úkolem zejména výrobou pořadů.
Spravují rovněž archivní fondy České televize, které vznikly jejich činností. Ředitele
televizního studia jmenuje a odvolává na návrh generálního ředitele České televize Rada
České televize. Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní
úkony týkající se televizního studia, s výjimkou nakládání s nemovitostmi ve smyslu zákona o
České televizi a dalšího nakládání s majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního
ředitele. Za činnost televizního studia je ředitel televizního studia odpovědný generálnímu
řediteli a řídí se jeho pokyny.
Rozhodné předpisy
ČLÁNEK VI
1. Česká televize vykonává svou činnost v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
a zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, oba ve znění
pozdějších předpisů, jakož i na základě dalších obecně závazných právních předpisů České
republiky včetně zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání závazné pro Českou televizi a
její pracovníky stanoví Kodex České televize.
Vysílání programu České televize se řídí vysílacím schématem. Od vysílacího schématu se
odvozuje výrobní úkol. Oba dokumenty schvaluje generální ředitel. Pravidla a postupy, která
je třeba dodržovat při odbavování pořadů a při vlastním vysílání, stanoví provozní řád.
Provozní řád, organizační řád, podpisový řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy České
televize zásadní povahy jsou vydávány ve formě rozhodnutí generálního ředitele. Vedoucí
zaměstnanci na prvním stupni řízení mohou v mezích svých pravomocí vydávat vnitřní
předpisy ve formě opatření, obdobně postupují ředitelé televizních studií.

Hospodaření České televize
Článek VII
1. Česká televize jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost s vlastním
majetkem a svými finančními zdroji podle vnitřně stanovených pravidel v souladu s obecně
platnými právními předpisy a požadavky práva Evropských společenství na transparentnost
finančních vztahů veřejnoprávních subjektů. Česká televize zodpovídá za účelné a hospodárné
využívání svých finančních zdrojů a majetku.
2. Finančními zdroji České televize jsou zejména:

a. příjmy z televizních poplatků, vybíraných dle zákona č. 252/1994 Sb. o rozhlasových
a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
b. příjem z vlastní podnikatelské činnosti, včetně výnosu z prodeje reklamního času,
uskutečňovaný v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
3. Česká televize sestavuje rozpočet a rozepisuje plány pro organizační útvary na kalendářní rok.
Do doby schválení rozpočtu Radou ČT hospodaří podle svého dlouhodobého plánu
ekonomického rozvoje. Příjmy z podnikatelské činnosti může použít pouze k financování
činností stanovených zákonem o České televizi.
4. Samostatnou kapitolou rozpočtu České televize je rozpočet Rady České televize, z něhož se
hradí náklady spojené s činností Rady a její Dozorčí komise.
5. Česká televize účtuje v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy platné pro
politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Česká televize vede
účetnictví tak, aby umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním
veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s
podnikatelskou činností. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k
jednotlivým činnostem stanoví interní předpis České televize (tzv. "Účetní standardy České
televize").
6. Průběžnou kontrolou hospodaření České televize je ve smyslu zákona o ČT pověřena Dozorčí
komise, poradní orgán Rady České televize. Ze své činnosti se Dozorčí komise odpovídá Radě
České televize.
7. Účetní závěrka České televize za kalendářní rok musí být ověřena nezávislým auditorem.
Přistup k informacím
Článek VIII
1. Česká televize plní informační povinnosti uložené jí obecně závaznými právními předpisy,
včetně povinnosti poskytovat údaje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Česká televize je oprávněna chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství.
3. Statut České televize, Kodex České televize a organizační řád uveřejňuje Česká televize na
svých internetových stránkách.

Změny Statutu České televize
Článek IX
V případě potřeby změny Statutu České televize předloží generální ředitel Radě České televize ke

schválení návrh změn. Změna Statutu je účinná okamžikem schválení Radou České televize, jestliže
Rada neurčí pozdější termín účinnosti této změny. Generální ředitel bez zbytečného odkladu po nabytí
účinnosti změn Statutu zabezpečí uveřejnění úplného a aktuálního znění tohoto dokumentu.
Závěrečná ustanovení
Článek X
1. Zrušuje se Statut České televize ze dne 25. 2. 2004.
2. Tento Statut byl schválen Radou České televize a nabývá účinnosti dne 8. 6. 2005.

