
From: Mgr. Daniela Klemová [mailto:daniela.klemova@rozhlas.cz]  
Sent: Wednesday, October 17, 2012 4:46 PM 
To: '  
Cc: 'info@rozhlas.cz' 
Subject: RE: žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane   
 
na základě Vaší žádosti evidované Českým rozhlasem pod sp. zn. Inf ČRo 8/2012 – 1 ze dne 
4.10.2012 Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme požadované informace  tj. model, což je odhad 
výsledků voleb dodaný na základě uzavřené dílčí smlouvy s agenturou Factum Invenio, s.r.o. a dále 
data, která poskytujeme odkazem na webové stránky, kde jsou veřejně k dispozici 
 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1124535 . 
 
 
S pozdravem 
Mgr. Daniela Klemová  
Právník ČRo 
  
Tel.: +420 22 155 1280 
e-mail: daniela.klemova@rozhlas.cz  
www.rozhlas.cz 

 
From:   
Sent: Thursday, October 04, 2012 12:18 PM 
To: daniela.klemova@rozhlas.cz; info@rozhlas.cz 
Cc:  
Subject: žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. 
 
Žádám o poskytnutí informace: 
- data definovaná v čl. 3, odst. 6, Rámcové smlouvy o dílo - provádění průzkumů 
uzavřené dne 17. 7. 2012 mezi ČRo a společností Factum Invenio, s.r.o.; 
- data a model definované v čl. 3.3 a 3.4 Dílčí smlouvy o dílo na provedení veřejného 
výzkum v krajích ze dne 15. 8. 2012 uzavřené dne 17. 7. 2012 mezi ČRo a společností 
Factum Invenio, s.r.o. 
 
Informaci mi poskytněte v elektronické podobě buď e-mailem na adresu 
svatopluk.bartik@gmail.com nebo na nosiči CD na adresu níže. Preferuji první 
variantu, pokud je to technicky možné, případně stažení dat z ftp serveru apod. 
 
S pozdravem, 
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				Středočeský kraj								Jihočeský kraj

						%								%

				ČSSD		20.5						ČSSD		19.4

				ODS		20.2						ODS		19.3

				Top 09 a SpStČ		12.8						KSČM		18.6

				KSČM		9.4						Top 09 a SpJČ		12.2

				SPO Zemanovci		6.2						Jihočeši 1212		6.8

				KSČ		3.2						KDU-ČSL		5.1

				Suverenita		3.0						Strana zelených		3.9

				Česká pirátská strana		3.0						SPO Zemanovci		3.1

				KDU-ČSL, SNK ED a nez.		2.9						LEV 21		2.1

				Strana zelených		2.4						Strana svobodných občanů		2.1

				LEV 21		2.4						Věci veřejné		2.6

				Věci veřejné		2.2						Suverenita		1.5

				Sdružení nestraníků		2.1						Jiná strana		4

				Jiná strana		9.5

				Plzeňský kraj								Karlovarský kraj

						%								%

				ODS		25.0						ČSSD		22.9

				ČSSD		24.6						ODS		18.5

				KSČM		13.6						KSČM		16.7

				Top 09 a starostové		9.5						Top 09 a starostové		11.1

				SPO Zemanovci		6.7						Alternativa		5.4

				Česká pirátská strana		3.9						SPO Zemanovci		5.3

				Strana zelených		3.9						Věci veřejné		4.5

				Koalice pro PLK		3.1						Koalice pro KVK		4.5

				Sdružení nestraníků		2.3						Strana svobodných občanů		2.4

				Suverenita		1.8						LEV 21		2.0

				DSSS		1.7						Jiná strana		6.7

				Jiná strana		4

				Ústecký kraj								Liberecký  kraj

						%								%

				ČSSD		21.4						KSČM		19.2

				KSČM		16.2						ČSSD		19.1

				ODS		15.1						ODS		14.9

				Severočeši		8.5						Starostové pro Lib.kraj		8.5

				Top 09		7.4						Top 09 a starostové		8.4

				SPO Zemanovci		6.0						Změna pro LBK		5.7

				Nespokojení občané		3.6						SPO Zemanovci		4.1

				LEV 21		3.6						Nová budoucnost pro LBK		3.2

				Suverenita		3.0						Svobodní		3.2

				Česká pirátská strana		2.8						Česká pirátská strana		2.0

				Strana svobodných občanů		2.8						Jiná strana		11.8

				"Občané městu"		2.0

				Jiná strana		7.4

				Královehradecký kraj								Pardubický kraj

						%								%

				ČSSD		19.9						ČSSD		17.6

				Top 09 a starostové		13.4						Top 09 a starostové		12.4

				KSČM		12.0						KSČM		10.7

				Koalice pro KHK		5.4						Koalice pro Pardubický kraj		10.7

				Svobodní		3.8						SPO Zemanovci		5.3

				Východočeši		3.7						Nezávislí		4.0

				Změna pro KHK		3.6						Strana zelených		3.3

				Česká pirátská strana		2.7						Východočeši		3.3

				Věci veřejné		2.4						Suverenita		2.6

				SPO Zemanovci		2.2						Jiná strana		9.0

				Suverenita		1.9

				Jiná strana		4.0

				Kraj Vysočina								Jihomoravský kraj

						%								%

				ČSSD		23.1						ČSSD		26.4

				ODS		17.7						KSČM		13.9

				KSČM		14.8						ODS		11.6

				KDU-ČSL		12.2						KDU-ČSL		11.2

				TOP 09 a SpV		10.9						TOP 09 a SpJM		8.9

				Pro Vysočinu		5.9						SPO Zemanovci		4.6

				SPO Zemanovci		4.5						Nezávislí		4.1

				Strana zelených		3.1						Strana zelených		3.9

				Suverenita		1.7						Moravané		2.1

				Česká pirátská strana		1.6						Strana svobodných občanů		1.9

				Jiná strana		4.0						Věci veřejné		1.8

												Suverenita		1.6

												Česká pirátská strana		1.5

												Jiná strana		6.5

				Olomoucký kraj								Zlínský kraj

						%								%

				ČSSD		24.3						ČSSD		21.2

				ODS		17.7						ODS		20.6

				KSČM		16.3						KDU-ČSL		12.5

				TOP 09 a SpO		10.4						TOP 09 a SpZ		12.1

				Nezávislí		8.4						KSČM		11.6

				Koalice pro Olomouc.kraj se starosty		5.0						Nezávislí		4.6

				SPO Zemanovci		4.9						SPO Zemanovci		4.3

				Moravané		3.7						Strana zelených		3.0

				Česká pirátská strana		2.5						Česká pirátská strana		2.1

				Strana svobodných občanů		2.0						Hnutí odborníků za Zlínský kraj		1.9

				Jiná strana		4.8						Moravané		1.6

												Jiná strana		4.5

				Moravskoslezský kraj

						%

				ČSSD		27.3

				ODS		17.1

				KSČM		17.1

				KDU-ČSL		8.0

				TOP 09 a SpMSK		7.7

				Nezávislí		4.9

				SPO Zemanovci		3.7

				Strana zelených		2.3

				Moravané		2.0

				Sdružení nezávislých kandidátů		1.8

				DSSS		1.5

				Jiná strana		6.6
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