Poskytnutí informace
Do Českého rozhlasu byla dne 15. 1. 2020 doručena Vaše žádost z téhož dne podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své
žádosti požadujete poskytnutí těchto informací:
I. informace uvádějící mzdy, a to jak uvedení základních mezd, tak také odměn, funkčních příplatků,
požitků a bonusů za období 1/2019 – 12/2019 včetně u následujících manažerů Českého rozhlasu:
1. Jana Mengera (ředitele Regionálního vysílání),
2. Jana Pokorného (ředitele Zpravodajství),
3. Ondřeje Nováčka (ředitele Programu),
4. Kateřiny Konopáskové (ředitelky Výroby),
5. Jiřího Maliny (ředitele Nových médií),
6. Karla Zýky (ředitele Techniky a správy),
7. Jiřího Hošny (ředitele Komunikace, marketingu a obchodu),
8. Martina Vojslavského (ředitele Ekonomiky).
II. informaci, jaké výdaje vynaložil Český rozhlas v souvislosti se soudním řízením, jež bylo rozhodnuto
Městským soudem v Praze č. j. 10A 96/2015 - 93, a to:
1. za celou dobu trvání sporu,
2. výhradně za rok 2019.
Na základě Vaší žádosti Vám k bodu II. Vaší žádosti, tedy žádosti o informaci, jaké výdaje vynaložil
Český rozhlas v souvislosti se soudním řízením, jež bylo rozhodnuto Městským soudem v Praze
č. j. 10A 96/2015 – 93, a to: 1. za celou dobu trvání sporu, 2. výhradně za rok 2019, poskytujeme tyto
informace:
Český rozhlas v souvislosti s výše uvedeným soudním řízením vynaložil tyto výdaje:
1. Za celou dobu trvání sporu: výdaje na právní zastoupení ve výši 136.850,- Kč bez DPH
(165.589,- Kč vč. DPH) a výdaje na náhradu nákladů řízení žalobce ve výši 11.228,- Kč;
2. Výhradně za rok 2019: výdaje na právní zastoupení ve výši 11.050,- Kč bez DPH
(13.371,- Kč vč. DPH).
S pozdravem
Český rozhlas
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