Poskytnutí informace

Do Českého rozhlasu byla dne 20. 5. 2021 doručena Vaše žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti
požadujete poskytnutí těchto informací:
„ČRo uzavřel smlouvu o konzultacích s panem Jefimem Fištejnem. Jejím předmětem je mj "Pravidelná
měsíční analýza zahraničního tisku a poslech zahraničních rozhlasových stanic (anglo, franko,
německo, rusko, polskojazyčných) z hlediska podílu jednotlivých témat, způsobu podání zahraničně
politických, kulturních a sociálních námětů, vyváženosti zpravodajských pořadů a použití ryze
autorských forem komentářů."
Náplní práce konzultanta je podle smlouvy dále „informování generálního ředitele ČRo o závěrech, které
byly učiněny v rámci vytváření analýz dle předchozího odstavce, poskytování konzultací a provádění
společného posouzení vhodnosti jejich důsledků a případného přijetí příslušných změn za účelem
dosažení co nejúčinnějších forem v programovém plánování ČRo.“
Prosím o následující informace:
1. Jaká média konkrétně zmíněný monitoring zahrnuje?
2. Kolik analýz již na základě smlouvy vzniklo? Pokud existují ve formě uceleného dokumentu /
jednotlivých dokumentů, prosím o jejich poskytnutí. Pokud ne, prosím o shrnutí, co bylo zhruba obsahem
těchto analýz.
3. Byly už na základě konzultací a analýz vyvozeny nějaké důsledky pro vysílání ČRo, změny ve
stávajícím programu, změny v plánování programu do budoucna atd. - případně jaké konkrétně?
4. Využívá GŘ ČRo konzultační služby s případným dopadem na program a vysílání ČRo i od jiných
soukromých subjektů? Jsou bezplatné či honorované - případně o jak vysoký honorář jde? Prosím o
poskytnutí jmen konzultantů či firem a také smluv, na základě kterých tyto případné další konzultační
služby fungují.
5. Využívá GŘ ČRo stálé poradce? Prosím o poskytnutí jejich jmen, jejich pracovních úkolů, sdělení,
zda jde o bezplatnou či honorovanou spolupráci (o jak vysoký honorář jde?).“
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
K bodu 1. Vaší žádosti Jaká média konkrétně zmíněný monitoring zahrnuje?
Poskytnutí Informace:
Pravidelná analýza zahrnuje tato zahraniční média (rozděleno dle států):
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Rakousko
 Tisková média: Neue Kronen Zeitung, Österreich, Kurier, Der Standard, Wirtschaftsblatt,
Wiener Zeitung, Profil, Neue Freie Zeitung;
 Rozhlas: ORF Radio Wien, Radio FM4;
Německo
 Tisková média: Bild, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Berliner
Zeitung, Handelsblatt, Frankfurter Rundschau, Die Tageszeitung, Neues Deutschland, Der
Spiegel, Stern, Focus, Die Zeit;
 Rozhlas: Bayern 1, Deutschlandfunk, Bayern 3, InfoRadio Berlin, B5 aktuell;
Francie
 Tisková média: Le Figaro, Le Monde, Libération, Le Nouvel observateur, Le Canard Enchaîné
 Marianne, Le journal du dimanche;
 Rozhlas: France Inter, Europe 1, RFI Monde, Radio Liberte;
USA



Tisková média: FiveThirtyEight, Chicago Tribune, Los Angeles Times, The New York Times,
The Wall Street Journal, The Washington Post, The Washington Times;
Rozhlas: FOX News Talk, NPR Radio, Bloomberg Radio, Voice of America Global;

Velká Británie
 Tisková média: The Daily Telegraph, The Financial Times, The Times, The Independent,
The Guardian, The Economist, Guardian Weekly, New Scientist;
 Rozhlas: BBC Radio 1, BBC Radio London, BBC Radio 4, LBC.
Rusko
 Tisková média: Известия, Независимая газета, Коммерсант, Ведомости, Газета, Новая
газета;
 Rozhlas: Русское Радио, Эхо Москвы, Радио Звезда, Радио Маяк, Вести FM;
Polsko
 Tisková média: Dziennik Polski, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza;
 Rozhlas: Polskie radio Jedynka, Polskie radio Dwójka, Polskie radio dla Zagranicy.
K bodu 2. Vaší žádosti: Kolik analýz již na základě smlouvy vzniklo? Pokud existují ve formě uceleného
dokumentu/jednotlivých dokumentů, prosím o jejich poskytnutí. Pokud ne, prosím o shrnutí, co bylo
zhruba obsahem těchto analýz.
Poskytnutí Informace: Pan Jefim Fištejn informuje o závěrech učiněných v rámci vytváření analýz
zahraničních médií dle Smlouvy o poskytování konzultačních služeb uzavřené mezi Českým rozhlasem
a Jefimem Fistejnem (dále jen “smlouva“) z pověření generálního ředitele každý týden ústně ředitele
Kanceláře generálního ředitele nebo přímo generálního ředitele. Obsah analyticko-konzultační činnosti
odpovídá čl. I. odst. 2. smlouvy.

K bodu 3. Vaší žádosti: Byly už na základě konzultací a analýz vyvozeny nějaké důsledky pro vysílání
ČRo, změny ve stávajícím programu, změny v plánování programu do budoucna atd. - případně jaké
konkrétně?
Poskytnutí Informace: Výsledky pravidelných konzultací slouží zejména ke komparativním účelům, tedy
srovnání Českého rozhlasu se zahraničními rádii či jinými médii z hlediska vybraných programových a
žánrových segmentů. Tyto poznatky tvoří jeden z řady pohledů, na základě kterých jsou vytvářeny
dlouhodobé programové strategie příslušných stanic Českého rozhlasu, vysílacích projektů či obecně
tvorby obsahu Českého rozhlasu
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K bodu 4. Vaší žádosti: Využívá GŘ ČRo konzultační služby s případným dopadem na program a
vysílání ČRo i od jiných soukromých subjektů? Jsou bezplatné či honorované – případně o jak vysoký
honorář jde? Prosím o poskytnutí jmen konzultantů či firem a také smluv, na základě kterých tyto
případné další konzultační služby fungují.
Poskytnutí informace: Ne

K bodu 5. Vaší žádosti: Využívá GŘ ČRo stálé poradce? Prosím o poskytnutí jejich jmen, jejich
pracovních úkolů, sdělení, zda jde o bezplatnou či honorovanou spolupráci (o jak vysoký honorář jde?).
Poskytnutí informace: Ne

Český rozhlas

3
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | tel.: 221 551 111 | fax: 224 222 223 | www.rozhlas.cz
IČ: 45245053 | DIČ: CZ45245053 | zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

