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Český rozhlas obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“), v níž žádáte o poskytnutí této 

informace: 

 

1) Celkový počet osob, pracujících na pozici moderátora, a z toho počet žen 

2) Celkový počet osob, pracujících na pozici redaktora, a z toho počet žen 

3) Sestupné anonymizované seřazení 20 nejlépe placených osob, a to na pozici moderátora 

nebo redaktora; pro určení „nejlépe placené“ osoby nechť je rozhodný výdělek za období 

leden až červen 2017 

4) Uvedení u těchto osob, zda jde o moderátora nebo redaktora  

5) Uvedení pohlaví u těchto osob (muž/žena)  

6) Uvedení typu pracovního nebo jiného vztahu k Českému rozhlasu u každé osoby (hlavní 

pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, osoba pracující na 

živnostenský list, smlouva o dílo, nepojmenovaná smlouva, jiný typ vztahu – uveďte jaký) 

7) U hlavního pracovního poměru uveďte, zda je na dobu neurčitou anebo určitou,  

 a pokud je na dobu určitou, na jakou dobu je pracovní poměr uzavřen. 

 

Český rozhlas Vám na Vaši žádost na otázku ad 1) a 2) poskytuje následující informaci: 

profese celkem z toho ženy     

moderátor 26 13     

redaktor * 285 151     

 

Na otázky ad 3) až 7) Vám poskytuje Český rozhlas následující informaci: 

Řádek profese druh smlouvy pohlaví     

1 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

2 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

3 redaktor * HPP - doba neurčitá Mužské     

4 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

5 redaktor nebo moderátor honorář Ženské     

 
 

 

Poskytnutí informace 
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6 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

7 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

8 redaktor * HPP - doba neurčitá Ženské     

9 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

10 redaktor * HPP - doba určitá 1 rok Mužské     

11 redaktor * HPP - doba neurčitá Ženské     

12 redaktor * HPP - doba neurčitá Ženské     

13 redaktor nebo moderátor honorář Ženské     

14 redaktor nebo moderátor honorář Ženské     

15 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

16 redaktor * HPP - doba neurčitá Ženské     

17 redaktor * HPP - doba neurčitá Mužské     

18 redaktor * HPP - doba neurčitá Mužské     

19 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

20 redaktor nebo moderátor honorář Mužské     

 

* pod pozicí redaktor je v obou tabulkách započteno více druhů profese redaktor - např.: hudební redaktor, slovesný 
redaktor, redaktor zpravodajství apod. 

 

Všechny výše uvedené informace jsou uvedeny ve struktuře, kterou jste ve svých otázkách 

požadoval. Pod označením honorář jsou v Českém rozhlasu uvedeny smlouvy o dílo. HPP je 

zkratkou pro hlavní pracovní poměr. 

 

S pozdravem 

Český rozhlas  


