Poskytnutí informace
Do Českého rozhlasu byla dne 30. 7. 2021 doručena Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti uvádíte: „
„Poslední dobou jsme často přišli do styku s Vašimi zaměstnanci – referent rozhlasových poplatků.“ a
požadujete poskytnutí těchto informací:
„1) s kolika zaměstnanci s tímto pracovním zařazením Český rozhlas disponuje
2) žádáme o podrobný popis pracovní náplně těchto zaměstnanců
3) kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce včetně informace jakým způsobem probíhá výběr
zaměstnanců na tuto pozici
4) průměrná měsíční mzda zaměstnanců na této pozici za roky 2019, 2020 a první pololetí 2021“
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace:
K bodu 1) Vaší žádosti: s kolika zaměstnanci s tímto pracovním zařazením Český rozhlas disponuje
Poskytnutí Informace: Na oddělení rozhlasových poplatků je zaměstnáno 9 osob na pozici referent
rozhlasových poplatků.
K bodu 2) Vaší žádosti: žádáme o podrobný popis pracovní náplně těchto zaměstnanců
Poskytnutí Informace: Referent rozhlasových poplatků: - odbavuje telefonické reakce související
s řešením rozhlasových poplatků;
- vyřizuje písemnou korespondenci
související s řešením rozhlasových poplatků;
- zaznamenává evidenční údaje do systému
pro evidenci, správu a výběr rozhlasových poplatků.
K bodu 3) Vaší žádosti: kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce včetně informace jakým
způsobem probíhá výběr zaměstnanců na tuto pozici
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Poskytnutí Informace: Kvalifikačním předpokladem pro zaměstnance na pozici referent rozhlasových
poplatků je ukončené SŠ vzdělání. Výběr zaměstnanců probíhá na základě výběrového řízení v souladu
s platnými právními předpisy.
S pozdravem
Český rozhlas
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