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Do Českého rozhlasu byla dne 14. 3. 2022 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: 

 
„-Na základě jaké smlouvy vysílá Český rozhlas od konce února 2022 "informační vstupy ŘSD" vždy ve 
středu mezi 8-9 ráno na všech regionálních stanicích? Prosím o poskytnutí této smlouvy (v registru 
smluv zveřejněna není). 
 
-Na základě jaké smlouvy vysílal Český rozhlas podobné vstupy ŘSD loni zhruba ve stejné době (od 
března 2021)? Prosím o poskytnutí této smlouvy (v registru smluv zveřejněna není).  
 
-kolik celkově zaplatilo ŘSD za vysílání těchto informačních vstupů Českému rozhlasu za rok 2021 a 
kolik za rok 2022? (Jde o vstupy, jejichž obsah tvoří nahrávka mluvčího ŘSD, nejsou ve vysílání ČRo 
nijak označené jako komerční obsah a je s nimi - z pohledu posluchače - zacházeno jako s běžným 
programovým blokem). 
 
-Proč nejsou / nebyly zmíněné vstupy ŘSD nijak označeny jako reklamní obsah ani odděleny zvláštní 
znělkou či jinglem? Jak může posluchač poznat, že nejde o redakční příspěvek, ale o placený obsah, 
je-li klip mluvčího ŘSD vložen např. mezi dvě písničky a moderátorem uveden např. větou "Informace 
o nejdůležitějším dění na silnicích v kraji má teď pro nás mluvčí ŘSD" (viz celodenní záznamy vysílání 
ČRo)? 
 
-Existují ještě jiná aktuální či historická vzájemná plnění mezi ČRo a ŘSD s výjimkou smlouvy z loňského 
srpna uveřejněné v registru, kde ŘSD objednává podobné plnění (pravidelný informační servis) za cca 
400 tisíc Kč bez DPH, a to na období srpen-listopad 2021? Prosím o poskytnutí smluv pro všechna 
taková případná další historická i aktuální vzájemná plnění. 
 
-Jakým způsobem Český rozhlas naplňuje ustanovení zákona o ČRo, že "podíl vysílání všech 
rozhlasových studií na celostátních vysílacích okruzích, vyjma okruhů zpravodajsko-publicistických, 
musí činit minimálně 30 % celkového vysílacího času Českého rozhlasu v měsíčním úhrnu"? Výroční 
zpráva Rady ČRo za rok 2020 pouze konstatuje, že "v roce 2020 dosáhl podíl tvorby rozhlasových 
regionálních studií ČRo na vysílání celoplošných stanic (vyjma okruhů zpravodajsko-publicistických), tj. 
stanic ČRo Dvojka a ČRo Vltava zákonem o Českém rozhlasu stanovených 30 %." Prosím o výčet 
programů, jejich stopáže a alespoň hrubého obsahu, které dohromady tvoří zmiňovaných 30 procent 
regionálního obsahu na ČRo Dvojka a ČRo Vltava.“ 
 

 
 

 

Poskytnutí informace  

 

 

 

 

 

 



2 
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  

 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
Poskytnutí Informace k bodu 1. až 4. Vaší žádosti: 
 
 
Informační vstupy ŘSD“ ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu jsou redakčními příspěvky, 
jedná se o redakční obsah nikoli placenou spolupráci. Nejedná se o reklamu ani sponzorský vzkaz, 
proto tak nejsou „informační vstupy ŘSD“ označeny. Smyslem rubriky je informovat posluchače o 
zásadních dopravních výlukách, stavbách a rekonstrukcích v jejich kraji. Stopáž se pohybuje kolem 
jedné minuty, vysílá se ve středu mezi 8:00-9:00 na všech regionálních stanicích (od jara do podzimu, 
tedy v čase „stavební“ sezony), pro každou regionální stanici je připravena speciální krajská mutace. 
Obsahem této dopravně-servisní rubriky jsou informace o připravovaných, resp. zahajovaných stavbách 
nebo rekonstrukcích významných silnic a dálnic spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a s nimi 
související informace o dopravních výlukách a omezeních. 
Regionální dopravní servis je důležitou součástí vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu, kromě 
aktuálních dopravních informací v Zelené vlně (vysílaných po každé zpravodajské relaci), jsou to např. 
i tyto pravidelné informace o významných dopravních stavbách nebo informace o veřejné dopravě. 
 
Poskytnutí Informace k bodu 5. Vaší žádosti:  
 
Žádná jiná smlouva s obdobným plněním jako Smlouva o poskytování služeb ze dne 10.8.2021 
(uveřejněna  v registru smluv 24. 8. 2021), kterou zmiňujete, mezi Českým rozhlasem a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR uzavřena není. 

 

 

Poskytnutí Informace  k bodu 6. Vaší žádosti:  

 

Český rozhlas naplňuje ustanovení § 12 odst. 4. zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění 

pozdějších předpisů, následujícím způsobem: 

 

Český rozhlas Dvojka 

 

1) Pořady vyráběné výhradně v regionálních studiích: 
 

Až na dřeň (55 min.) 

Country jízda speciál (55 min.) 

Desky, pásky, vzpomínky (55 min.) 

Folková pohlazení (55 min.) 

Hobby magazín (55 min.) 

Host Českého rozhlasu Ostrava (40 min.)  

Hvězdné návraty (55 min.) 

Interview (15 min.) 

Kdo umí, ten umí (55 min.) 

Kulatá muzika (30 min.) 

Návštěva (55 min.) 

Oldies aneb Historie z černých drážek (55 min.) 

Pochoutkový rok (55 min.) 

Posezení v divadle (55 min.) 

Regionální scéna (55 min.) 

Retro (55 min.) 

Světla ramp (30 min.) 

Šarm (55 min.) 

Toulky českou minulostí (30 min.) 

Vltavín (55 min.) 
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Vzpomínky nám zůstanou (55 min.) 

Zálety Aleny Zárybnické (55 min.) 

Zelný rynk (55 min.) 

 

2) Programové řady, na jejichž výrobě se podílejí regionální stanice (stav za rok 2020) 
 

ČRo Dvojka  % z regionu 

Četba na pokračování DV 45% 

Pokračování za chvilku 40% 

Lenoška Iva Šmoldase 70% 

Glosa Miloše Knora 100% 

Tobogan 20% 

Slavné značky 50% 

Meteor 20% 

 

 

 

Český rozhlas Vltava 

 

1) Programové řady, na jejichž výrobě se podílejí regionální stanice (stav za rok 2020) 

ČRo Vltava % z regionu 

BáSnění 100% 

Osudy 40% 

Povídka 80% 

Četba na pokračování VL 20% 

Rozhlasové jeviště/Sobotní drama 40% 

Svět poezie 40% 

Souzvuk 20% 

Výlety s Vltavou 100% 

Večer na téma 80% 

Četba s hvězdičkou 90% 

Malá četba/Dopolední četba 10% 

Radiodokument 20% 

Bohoslužba 60% 

Partitury 100% 

Polední koncert 100% 

Soudobá hudba 100% 

Sirény 5% 

Víkendová příloha 10% 

 

2) Hudební prvovýroba v regionálních studiích a v pražských studiích pro ČRo Vltava (stav za rok 
2020) 

 

Poměr 60% Praha, 40 % regiony  
 

3) Natáčení koncertů a festivalů v regionech mimo regionální studia vs. v pražských studiích pro 
ČRo Vltava? 
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Poměr 66 % Praha, 34 % regiony 

 
 
Produkce regionálních redaktorů je nedílnou součástí zpravodajství a aktuálně publicistických pořadů 
na obou stanicích. Množství kolísá v závislosti na aktuálním dění a významu událostí a v tomto výčtu ji 
neuvádíme. Ostatně podíl vysílání regionálních studií se nevztahuje na zpravodajství a publicistiku. 
 
Obsah konkrétních pořadů je veřejně dostupný na webových stránkách Českého rozhlasu.  
 

 

Český rozhlas 


