Poskytnutí informace

Do Českého rozhlasu byla dne 19. 2. 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:
„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“
Bod 1) a 2) Vaší žádosti byl v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů vyřízen sdělením údajů
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, odkazem na internetové stránky, kde se
informace nachází, sdělením č.j. Inf. CRo 9/2021-2.
K bodu 3) Vaší žádosti: „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“, Vám poskytujeme následující informace:
Poskytnutí Informace:
Neexistuje, toto není v rámci ČRo žádným předpisem stanoveno.
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