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Do Českého rozhlasu byla dne 23. 1. 2021 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: 

 
„ o všech souhrnných nákladech na personální zázemí, technické zázemí, tvorbu, propagaci a šíření 

podcastu Vinohradská 12 za rok 2020 (a případně plán na rok 2021). Stejně tak bych rád dostal 
informaci o případných reklamních příjmech/výnosech spojených s podcastem.“ 

 
Ve své žádosti jste dále upřesnil: 
 
 „Prosil bych o zahrnutí hodnoty vybavení (např. času studíí a hodnoty techniky), mzdové náklady celého 

týmu (opravdu nepotřebuji znát jmenovitě, jde mi jen o počet osob/ohodnocení celkově) a opravdu 
souhrnné náklady na šíření/propagaci (vím o kampaních na FB a kampani na Spotify a dalších), 
propagaci v rámci vysílacího času ČRo případně dalších mediálních barterů/partnertsví a jejich 
hodnoty.“ 

 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
Poskytnutí informace: 
 

1) Personální zázemí a mzdové resp. personální náklady na tvorbu podcastu Vinohradská 12 za 
rok 2020: 

 

Na zajištění 1 dílu podcastu se podílejí tyto profese: 

Koordinátor/moderátor  - podílí se úvazkem 1,0   

Editor  - podílí se úvazkem 1,0    

Rešeršista  - podílí se úvazkem 0,5 

Zvukový designér – podílí se úvazkem 0,5 

Produkce – podílí se úvazkem 0,1 

 

Souhrnné náklady na personální zázemí, mzdové resp. personální náklady na tvorbu zpravodajského 

podcastu Vinohradská 12 za rok 2020 (včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění)   

byly 3.125.908,- Kč. Na jeden díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12 tedy činily průměrné náklady 

na personální zázemí, mzdové resp. personální náklady (včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní 

a sociální pojištění)  v roce 2020: 12.500,- Kč. 

 
 

 

Poskytnutí informace  
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2) Technické zázemí a provozní náklady podcastu Vinohradská 12 za rok 2020: 
 

Na zajištění 1 dílu podcastu se využívaly tyto provozní prostředky: 

2x Mobilní telefon s paušálem na hovory, SMS, data 

2x Počítač 

2x Židle 

2x Stůl 

1x Skříňka 

1x Lednička 

 

Souhrnné náklady na technické zázemí a provozní náklady zpravodajského podcastu Vinohradská 12 

za rok 2020 byly 38.376,- Kč. 

Na jeden díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12 tedy činily náklady na technické zázemí a 

provozní náklady v roce 2020: 150,- Kč. 

 

V případě rozhlasového přenosu při použití linkového propojení po kontribuční síti ČRo není možné 

náklady vyčíslit, protože tato kontribuční síť je hrazena paušálem bez ohledu na možné využití 

jednotlivými stanicemi nebo výrobou. 

  

Náklady na využití studia není možné vyčíslit. Zpravodajský podcast využívá záložní vysílací pracoviště 

Zpravodajství, které je nutné udržovat v provozuschopném stavu pro případ jakýchkoliv nouzových 

situací, protože toto pracoviště je umístěno v jiné budově a připojeno k jiným sítím než standardní 

vysílací pracoviště Zpravodajství. Toto pracoviště je potřebné pro zajištění vysílání alespoň jedné 

stanice Českého rozhlasu v režimu 24/7 při jakémkoliv výpadku hlavních vysílacích technologií. Záložní 

vysílací pracoviště je tedy vybudováno pro jiné účely než je Zpravodajský podcast a působením 

Zpravodajského podcastu v těchto prostorech je pouze zajištěna průběžná kontrola provozuschopnosti 

pracoviště. 

 

Zpravodajský podcast Vinohradská 12 se šíří nejenom v podcastových službách ale vysílá ho i stanice 

Český rozhlas Plus jako rozhlasový pořad a musí proto splňovat nejenom vysoké obsahové standardy, 

ale musí být splněny i profesionální technické parametry hodné moderního média veřejné služby.  

 

 

3) Náklady na propagaci a šíření podcastu Vinohradská 12 za rok 2020 
 

Souhrnné marketingové náklady, náklady na propagaci a šíření zpravodajského podcastu Vinohradská 

12 za rok 2020 byly  287.418,- Kč. Spotify pro propagaci a šíření zpravodajského podcastu Vinohradská 

12 v roce 2020 využíváno nebylo. Propagaci v rámci vysílacího času Českého rozhlasu nevyčíslujeme, 

neboť se nejedná o komerční vysílací prostor. 

 

4) Reklamní příjmy/výnosy s podcastem Vinohradská 12 spojeny nejsou, jejich výše v roce 2020 
byla tedy nulová.  
 

Český rozhlas 


