
From: Rozhlasove ohlasy [mailto:rozhlasove.ohlasy@cro.cz]  

Sent: Wednesday, May 29, 2013 9:15 AM 

To:  

Subject: Fw[4]: žádost o informace 

Vážený pan  

 

 

Doručovací adresa:  

V Praze dne 28. 5. 2013 

Sp.zn. Inf CRo 8/2013 - 4 

    

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Vážený pane  

    

Český rozhlas obdržel dne 14. května 2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí následujících 

informací: 

    a)      přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013.  

    b)      elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 2013, 

které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

Požadované informace a smlouvy žádáte zaslat v elektronické podobě. 

Vaší žádosti obsažené výše pod bodem b) částečně vyhovujeme a zasíláme vám v elektronické 

podobě prvních deset smluv uzavřených Českým rozhlasem v období 1. leden až 30. duben 2013, 

které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé práce s tím, že jsme ve 

smlouvách anonymizovali druhou smluvní stranu v případě, že je fyzickou osobou. 

  

Příloha této zprávy byla odeslána pomocí technologieIceWarp SmartAttach . 

Platnost odkazu vyprší za 30 dní (27-6-13). 

 

1. Smlouva 6.pdf (0.65 MB) 

2. Smlouva 8 Redigováno.pdf (2.12 MB) 

http://www.icewarp.com/SmartAttach/
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwNwsENgCAMAMBp7E9tkYI8.nUBJgABY9RgTDRxe73cIoyZmQuhcxmK.HrHer0wywSXtIq01ePArCALrMIUdMJEGJLp,bHX.wmNwr,pzlRgE.JYog3Rug.qThns/Smlouva%20%206.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxkEOgkAMAMDX2JvYLm2AQw,GxAfICxbbJUSlhgQSfy,hMplRBV1ECmHXORTtYx1i.cFT77DoORE33NYiCVxhUqHMhkaYrbn0n3esWz4lSXjQHj7cpjG2,bd650pzVF8r8FJnYTbjkv,TACFX/Smlouva%2520%25208%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf


3. Smlouva 1 Redigováno.pdf (2.13 MB) 

4. Smlouva 2 Redigováno.pdf (2.08 MB) 

5. Smlouva 3.pdf (1.29 MB) 

6. Smlouva 4 Redigováno.pdf (2.07 MB) 

7. Smlouva 5 Redigováno.pdf (2.11 MB) 

8. Smlouva 7 Redigováno.pdf (2.17 MB) 

9. Smlouva 9 Redigováno.pdf (1.16 MB) 

10. Smlouva 10 Redigováno.pdf (2.07 MB) 

     

S pozdravem 

  

JUDr. Zuzana Kurelová 

právník 

ČESKÝ ROZHLAS 

Vinohradská 12 

CZ-12099 Praha 2 

+420 221 551 259 

 zuzana.kurelova@rozhlas.cz  

 www.rozhlas.cz 

 

 

  

 ----- Původní zpráva -----  

Odesilatel: 

Příjemce: undisclosed-recipients:  

Datum: 14-05-2013 22:11  

Předmět: žádost o informace  

 

 

  

   Vážený pane, vážená paní,  

 

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) vás žádám o poskytnutí 

těchto informací:   

     a)       přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013.   

https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxksKwkAMANDTmJ2aTBNmZpGFCD2APcFoZkrxEym04O1b3DzeqIJVRBphzhWaDr7cff7BQ3uY9RiII6dOJEBVmFSosKERFkvn4f3yZS2HIAHp763aNPq6,9rtXOjjp681eGohM.aYU9wAQrkgCw__/Smlouva%25201%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxkEKwkAMAMDXmJuaZDfqHnIQwQfYF6wmW4rWSKEFf2,xMkyvgi4ijbAUh6ZdzPeYvvDQK0y6ZcrHfEoiDK4wqFDNhkZYrey78RXzUjcsjPz35jb0say,pJUzvWP3sQZPTSQHT0YZf0BDH8w_/Smlouva%25202%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwFwV0OQDAMAODT6BvabvXz0FcXcILRTQSZSCZxe9.3qWAUkUQ4jhGSzrks.flg1QkerZl87wcnwhAVdhUK3tAIg4V2vs5c3lAxuua2BIdaxywrd45.Zj0Y9Q__/Smlouva%203.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxksKwkAMANDTmJ2aTJNqF1mI4AHsCaaTTCl.IoUWvL3FzeONKugiUgm7zqFqH8sQ8xeK3mDWfSI.8bkRSeAKkwplNjTCbMOxfz1jWfMuSUL.e3ebxli3X5uNC73j8LEKD8WWS8EWnX5KXiAj/Smlouva%25204%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxkEKwkAMAMDXmJs1STd095CDCD7AvmBtdktRGym04O8tvQwzqmARkUqYUoGqva9PX34w6B0WPTOFLsRWhKEoTCqUg6ERZhsu,eft65ZPLIxy.Cg2jb7tv7U7V5q9.VqFl3JKMUq2jv5J7SAP/Smlouva%25205%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxksKwkAMANDTmJ2azEyIXWQhggewJxibTCl.IoUWvL3FzeONyujM3Ai7zqFpH8s95i8MeoVZ94mKlFNmTuAKkzLVYmiE1ezYv56xrHWXOKH8vblNY6zbL3njTO84fKzBQweqTaSI5x9NxCBo/Smlouva%25207%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdxksKwkAMANDTmJ2aTCc6s8hCBA9gTzDTZErxEym04O0tbh5vFEZj5kaYs0GT3pfq8xcGucEs.0DxHFPHHMAEJmEqUVEJi9qxfz19WcsucMD89246jb5uv3YbF3r74aMNHnLimkpNQ8IfTYIgag__/Smlouva%25209%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
https://webmail.rozhlas.cz/webdav/ticket/eJwdi0EKwkAMAF9jbmqSbrA95CCCD2hfsJpNKWojhRb8fRcvM3OZUQWLiDhh1xVwHWJ9xPKDp95h0SNTuqS2EWEoCpMK5WRohNn8PHzesW75wMJI.FdfbBpjq31rKq40x.lrDi,15G19ufAOapsgwg__/Smlouva%252010%2520Redigov%25C3%25A1no.pdf
mailto:zuzana.kurelova@rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz/


     b)       elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 

2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

   Další aspekty žádosti:   

      

    

   Ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žádám o zaslání požadovaných informací a smluv v elektronické 

podobě. Elektronickou podobou smlouvy myslím podobu v textovém editoru, která byla předložena a 

podepsána smluvními stranami. Nepožaduji tedy poskytnutí kopie výsledné listinné podoby opatřené 

podpisy (sken), ale pouze textový obsah výsledné uzavřené smlouvy, přičemž grafická podoba není 

podstatná.   

       

      

   datum narození:   

  

   adresa trvalého pobytu:    

   přechodná adresa:   

  

   doručovací adresa:     

 










































































