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Poskytnutí informace 
 
 
Vážený pane, 
 
 
Český rozhlas obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž vyžadujete  poskytnutí následujících informací 
týkajících se Dismanova rozhlasového dětského souboru (DRDS) a Dětského pěveckého souboru 
(DPS) Českého rozhlasu   v souvislosti s plánovanými změnami od 1.1.2015, které se mají těchto 
souborů týkat.  
 
1. Seznam konkrétních zlepšeni zázemí pro realizaci projektu spojeného souboru oproti 
současnému stavu 
 
2. Organizační schéma moderní a nově vystavěné struktury spojeného souboru 
 
3. Odborné a kvalifikační předpoklady designované vedoucí spojeného souboru Jany 
Říhové pro vedení dětského kolektivu 
 
4. lnformace o lektorech, kteří se budou věnovat členům spojeného souboru v oblasti 
rozhlasových forem, dramatu, hudby i  techniky v  následujícím členění: 

o   Celkový počet lektoru 
o   Jmenný seznam lektoru (včetně jejich současné pozice), kteří  jsou již 
smluvně zavázáni k práci se souborem 
o   Jmenný seznam dalších plánovaných lektoru (včetně jejich současné 
pozice) 
o   Rozsah pracovních úvazků (případně jiný způsob vyjádření rozsahu práce) 

jednotlivých lektoru pro práci se souborem 
 
5. Celkový plánovaný rozpočet DRDS pro rok 2014 nebo celkový rozpočet v sezoně 2013/2014 
(podle způsobu, jak je rozpočet tvořen) v následujícím členění:  

o   Mzdové náklady 
o    Provozní náklady 
o   lnvestiční  náklady 
o    Celková výše příspěvku členů (rodičů) 
o    Jiné příjmy 

6. Celkový plánovaný rozpočet DPS pro rok 2014 nebo celkový rozpočet v sezoně 
2013/2014 (podle způsobu, jak je rozpočet tvořen) v následujícím č lenění:  
  o  Mzdové náklady 

o  Provozní náklady 
o lnvestiční náklady 
o   Celková výše příspěvku členů (rodičů) 
o   Jiné  příjmy 

 
7. Celkový plánovaný rozpočet spojeného souboru DRDS a DPS pro rok 2015 
v následujícím členění: 

      o  Mzdové náklady 
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o  Provozní náklady 
o  lnvestiční náklady 
o   Celková výše příspěvku členů (rodičů) 

     o   Jiné  příjmy  
 
Ve své žádosti uvádíte, že informace o rozpočtu mohou být poskytnuty i v jiné struktuře. 
 
 
Před tím, než konkrétně zodpovíme Vaše dotazy, bychom chtěli uvést, že po reakcích rodičů členů 
DRDS a DPS a další veřejnosti  na plánované změny  v těchto souborech Český rozhlas v současné 
době opětovně zvažuje budoucí koncept organizace činnosti DRDS a DPS.   
 
Z hlediska aktuálního stavu zvažování a vytváření tohoto budoucího konceptu organizace činnosti 
DRDS a DPS k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující. 
 
ad1)  
Český rozhlas pro realizaci projektů spojeného souboru zvětšil prostorové zázemí pro působení DRDS 
a DPS. Do 31. 8. 2014 působil DRDS a DPS v místnosti C 307 (45,5 m2) a C 309 (25,2 m2) v Praze 
2, na Vinohradské 12. Od 1. 9. 2014 působí DRDS a DPS  soubor v objektu Českého rozhlasu  
v Praze 8 - Karlíně, Hybešova 10. Pro zkoušení obou souborů byla vyhrazena kapacita hudebního 
Studia A v 1. patře (200,6 m2). Dále byla jako zázemí pro působení souborů zrekonstruována a 
upravena místnost 902 (126 m2) suterénu téže budovy. Jako produkční zázemí byla zrekonstruována 
a upravena místnost  310 ( 30,4 m2) v podkroví této budovy. Byl položen koberec, byly nakoupeny 
čističky vzduchu, nové osvětlení a byla vymalována místnost určená pro produkční zázemí.  
 
ad 2)  
Vzhledem k reakcím a připomínkám rodičů členů DRDS A DPS a další veřejnosti je v současné době 
nové organizační schéma souborů DRDS a DPS předmětem jednání vedení Českého rozhlasu.   
 
ad 3) 
V současné době není rozhodnuto a dojednáno, kdo bude vedoucím souboru DRDS, resp. DPS.  
  
ad 4)  
Vzhledem k probíhajícím jednáním o budoucím konceptu DRDS, resp. DPS, není rozhodnuto a 
dojednáno, které konkrétní osoby budou lektory, jež se budou věnovat členům spojeného souboru 
v oblasti rozhlasových forem, dramatu, hudby a techniky.    
 
ad 5) 
DRDS rozpočet 2014 
Položky rozpočtu  Plán 1 -12 2014 
Podíl členů DRDS na úhradách nákladů  580000 
Tržby z vlastních výkonů  30000 
Celkové výnosy  610000 
Mzdové náklady  481663 
Mzdové náklady v rámci CUTSP   521360 
Provoz DRDS  645000 
Reprezentační náklady  20000 
   
Externí náklady  1146663 
Činnost DRDS celkem  1668023 
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Výnosy  610000 
Dotace ČRo  1058123 
Investiční náklady  0 
 
ad 6) 
DPS rozpočet 2014 
Položky rozpočtu  Plán 1 -12 2014 
 Podíl členů DPS na úhradách nákladů  343000 
Tržby z vlastních výkonů  0 
Celkové výnosy  343000 
Mzdové náklady  449694 
Mzdové náklady v rámci CUTSP    
Provoz DPS  184000 
Reprezentační náklady  0 
   
Externí náklady  633694 
Činnost DPS celkem  633694 
Výnosy  343000 
Dotace ČRo  290694 
Investiční náklady  0 
 
ad 7)  
Celkový plánovaný rozpočet souboru DRDS a DPS pro rok 2015 je v současné době předmětem 
projednávání, nebyl dosud schválen.  
 
 
 
S pozdravem  
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