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Do Českého rozhlasu byla dne 18. 12. 2020 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: 

 
„1) jaká je struktura dramaturgie pořadu ČRo Alexandry Mynářové Slavné dvojice na ČRo Region? 

Konkrétně: 
 
-kdo vybírá hosty - zda sama moderátorka či rozhlasový dramaturg,  
-kolik osob se podílí celkem na dramaturgii pořadu? 
-jména všech osob, které se podílejí na dramaturgii pořadu 
-kdo z nich má s rozhlasem uzavřenou smlouvu a kdo nikoli 
 
2) Má už Alexandra Mynářová podepsanou novou smlouvu na rok 2021? (ta stávající je podepsána 

jen do konce prosince 2020). V případě, že už nová smlouva byla podepsána, prosím o poskytnutí 
její anonymizované kopie (tu stávající ČRo zpřístupnil na žádost podle zákona 106 v listopadu, viz 
zde: 
https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/c0c721cd2afb6abbd55eb4560366cb42.p
df) 

 
3) Prosím o poskytnutí všech objednávek na jednotlivé díly pořadu, které byly zatím zadány (nejen 

těch, které byly už vyrobeny či odvysílány), jak je zakotvuje článek 1 bod 4 smlouvy o dílo s 
Alexandrou Mynářovou. 

 
4) Prosím o poskytnutí anonymizované kopie smlouvy (pracovně-právní či smlouvy o dílo), která 

upravuje spolupráci moderátora ČRo-Region Lubomíra Veselého s Českým rozhlasem. V případě, 
že od roku 2019 těchto smluv s Lubomírem Veselým bylo uzavřeno více, prosím o poskytnutí 
všech.“ 

 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 

1. Jaká je struktura dramaturgie pořadu ČRo Alexandry Mynářové Slavné dvojice na ČRo Region? 
Konkrétně: 
 
- kdo vybírá hosty - zda sama moderátorka či rozhlasový dramaturg,  
- kolik osob se podílí celkem na dramaturgii pořadu? 
- jména všech osob, které se podílejí na dramaturgii pořadu 
- kdo z nich má s rozhlasem uzavřenou smlouvu a kdo nikoli. 

 
 

 

Poskytnutí informace  
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Poskytnutí informace: Přípravný tým pořadu Slavné dvojice tvoří dva lidi, a to dramaturg pořadu, kterým 
je vedoucí programu ČRo Region Pavel Kozler (dramaturgie tohoto pořadu zahrnuje pouze část jeho 
pracovního úvazku) a autorka a moderátorka pořadu Alexandra Mynářová (externí spolupracující ČRo). 
Konečný výběr hostů je na dramaturgovi pořadu. Pavel Kozler je zaměstnancem ČRo, Alexandra 
Mynářová je externí spolupracující ČRo. 
 
2. Má už Alexandra Mynářová podepsanou novou smlouvu na rok 2021? (ta stávající je podepsána jen 
do konce prosince 2020). V případě, že už nová smlouva byla podepsána, prosím o poskytnutí její 
anonymizované kopie (tu stávající ČRo zpřístupnil na žádost podle zákona 106 v listopadu, viz zde: 
https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/c0c721cd2afb6abbd55eb4560366cb42.pdf) 
 
Poskytnutí informace: Ano, Český rozhlas má s paní Alexandrou Mynářovou uzavřenou smlouvu o dílo 
a licenční smlouvu na dobu určitou s účinnosti od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Kopie smlouvy 
v anonymizované podobě (a to ve stejném rozsahu anonymizace, jak žádáte dle odkazu na již 
zveřejněnou kopii smlouvy dle dřívější žádosti o informace na webu ČRo) je přiložena k tomuto sdělení, 
jako příloha č. 1. 
 

3. Prosím o poskytnutí všech objednávek na jednotlivé díly pořadu, které byly zatím zadány (nejen těch, 

které byly už vyrobeny či odvysílány), jak je zakotvuje článek 1 bod 4 smlouvy o dílo s Alexandrou 

Mynářovou. 

 

Poskytnutí informace: Kopie objednávek jsou přiloženy k tomuto sdělení jako příloha č. 2 
 
4. Prosím o poskytnutí anonymizované kopie smlouvy (pracovně-právní či smlouvy o dílo), která 
upravuje spolupráci moderátora ČRo-Region Lubomíra Veselého s Českým rozhlasem. V případě, že 
od roku 2019 těchto smluv s Lubomírem Veselým bylo uzavřeno více, prosím o poskytnutí všech. 

 

Poskytnutí informace: Kopie smluv o dílo a licenčních smluv v anonymizované podobě uzavřené 

s panem Lubomírem Veselým jsou přiloženy k tomuto sdělení jako příloha č. 3. 

 

Český rozhlas 

https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/c0c721cd2afb6abbd55eb4560366cb42.pdf

