
1 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Českého rozhlasu byla dne 19. 2. 2021 doručena žádost podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti 

požadoval žadatel poskytnutí těchto informací: 

 
„1) celodenní plán vysílání všech regionálních stanic ČRo v období 8. února 2021 až 15. února 2021 

(včetně) na úrovni jednotlivých příspěvků, tak, aby bylo patrné, jaký příspěvek byl v jednotlivé časy 
do vysílání zařazen, jaké bylo jeho téma (zejména, zda šlo o téma z regionu, pro který daná 
regionální stanice primárně vysílá), kdo byl autor příspěvku, jakou měl příspěvek stopáž, zda šlo o 
živý vstup či předtočený příspěvek, a v případě anonce na pořad prosím uvést, o jaký anoncovaný 
pořad šlo. Prosím také o poskytnutí příslušných hudebních playlistů. 

 
2) řazení zpráv ve všech zpravodajských relacích všech regionálních stanic ČRo v období 8. února 2021 

až 15. února 2021 (včetně) v časovém rozmezí 5:00 - 9:00 s uvedením tématu zprávy (zejména, zda 
šlo o téma z regionu, pro který daná regionální stanice primárně vysílá) a stopáže 

 
3) Existuje v rámci ČRo deklarovaný procentuální podíl regionálního obsahu (zpravodajství, publicistika 

a obecně témata z daného regionu) v regionálním vysílání? Pokud ano, prosím o uvedení tohoto 
podílu“ 

 
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen jako „InfZ“), ve 
znění pozdějších předpisů platí, že pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí 
zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se 
informace nachází. 
 

Požadované informace pod bodem 1) a 2) žádosti byly sděleny žadateli odkazem na zveřejněné 

informace, a to na internetové stránky https://program.rozhlas.cz/zaznamy, kde si lze zadat příslušnou 

stanici Českého rozhlasu a příslušné datum (nachází se zde celodenní záznamy vysílání a informace o 

programu pod příslušnou záložkou na stránce) a na https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/, kde lze rovněž 

upravit podmínky vyhledávání dle požadavků žadatele (zde se nachází vybrané pořady a informace o 

nich). 
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Doprovodná informace ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

D ne 19. května 2009 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) písemnou žádost o 

poskytnutí informací o nákladech na externí právní zastoupení v soudních sporem vedených 

NKÚ s bývalým zaměstnancem a o celkové částce uhrazené JUDr. Bognárové za zastupování 

NKÚ v soudních řízeních. 

 

Dopis em ze dne 2. 6. 2009 s tabulkovou přílohou byla žadateli poskytnuta požadovaná 

informace. Náklady n a externí právní zastoupení NKÚ ve sporech s bývalým zaměstnancem 

činily 215 749,25 Kč, a to za období od 1. 1. 2004 do 22. 5. 2009. Za zastupování NKÚ v so 

udních řízeních ve stejném období byla JUDr. Bognárové uhrazena částka cca 378 764,65 Kč. 

 

 

 

 

 

 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy
https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/

