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Do Českého rozhlasu byla dne 6. 10. 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: 

 
-„ jaká je výše odměny Jaroslava Rezníka coby odborného pracovníka na sekretariátu generálního 
ředitele? 
-kolik je v rámci sekce GŘ aktuálně pracovních míst, která odpovídají pozici Jaroslava Rezníka a kolik 
jich bylo v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021? 
-jaká je konkrétní pracovní náplň ostatních pracovních míst, která odpovídají pozici Jaroslava Rezníka? 
Prosím o uvedení údajů ke každému prac. místu zvlášť. 
-jaké jsou celkem personální roční náklady na tato pracovní místa a jaké byly v letech 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021?  
-kolik z těchto prac. míst je neobsazených? 
-kolik prac. míst celkem je aktuálně v rámci sekce GŘ ČRo neobsazených a která místa to jsou? 
-prosím o poskytnutí kopie smlouvy, která upravuje spolupráci mezi ČRo a Jaroslavem Rezníkem.“ 
 
 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
K druhému bodu Vaší žádosti: kolik je v rámci sekce GŘ aktuálně pracovních míst, která odpovídají 
pozici Jaroslava Rezníka a kolik jich bylo v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021? 
 
Poskytnutí Informace: V Sekci generálního ředitele není aktuálně (a to od 1. 1. 2022 do dne podání 
Vaší žádosti o informace) žádné pracovní místo, které by odpovídalo pozici Jaroslava Rezníka, tedy 
pracovní pozice odborného pracovníka. 
Sekce generálního ředitele vznikla v rámci organizačních změn v Českém rozhlase 1. 1. 2022. Dříve, 
tedy ve Vámi požadovaném období od 2017 do 31. 12. 2021, nemohly žádné pracovní pozice v rámci 
Sekce generálního ředitele existovat. 
 
 
K třetímu bodu Vaší žádosti: jaká je konkrétní pracovní náplň ostatních pracovních míst, která 
odpovídají pozici Jaroslava Rezníka? Prosím o uvedení údajů ke každému prac. místu zvlášť. 
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Poskytnutí Informace: 
Na odpovídající pozici Jaroslava Reznika, tedy na pracovní pozici odborného pracovníka, je v Českém 
rozhlase jedna osoba. Popis práce tohoto odborného pracovníka je tato: 
 

ÚČEL  PRACOVNÍ  POZICE 

 

Poskytovat odborné poradenství zaměřené na zdokonalování procesů Českého rozhlasu, sledovat 
trendy tuzemského i zahraničního mediálního trhu a úroveň technologického rozvoje, hledat 
příležitosti pro strategickou spolupráci Českého rozhlasu s dalšími subjekty. 

 

 

HLAVNÍ  ODPOVĚDNOSTI  A  ČINNOSTI  PRACOVNÍ  POZICE 

 

• Vyhledává příležitosti pro uplatnění Českého rozhlasu v tuzemských a mezinárodních 
mediálních a technologických projektech. 

• Analyzuje úroveň mediálního a technologického rozvoje a předkládá doporučení na využití 
nových mediálních trendů a technologií v Českém rozhlase. 

• Předkládá doporučení pro strategickou spolupráci Českého rozhlasu s dalšími subjekty. 

• Spolupracuje se zpracovateli analýz týkajících se realizace strategických cílů Českého 
rozhlasu. 

• Navrhuje zlepšení dílčích činností Českého rozhlasu, monitoruje rizika vyplývající z činnosti 
konkurenčních subjektů, informuje o nich a navrhuje řešení. 

• Navrhuje a doporučuje nové obchodní příležitosti pro Český rozhlas. 

 

SPECIFICKÉ  ODPOVĚDNOSTI  A  ČINNOSTI  PRO  DANÉ  PRACOVNÍ  MÍSTO 

 

Plní všechny další úkoly a pokyny nadřízeného zadané v souladu se sjednaným druhem práce 
podle pracovní smlouvy. 

 
 
K pátému bodu Vaší žádosti: kolik z těchto prac. míst je neobsazených? 
 
Poskytnutí informace: Žádné. 
 
 
K šestému bodu Vaší žádosti: kolik prac. míst celkem je aktuálně v rámci sekce GŘ ČRo neobsazených 
a která místa to jsou? 
 
Poskytnutí informace: V Sekci generálního ředitele je aktuálně neobsazené jedno pracovní místo, a to 
pracovní pozice editora v Českém rozhlase Ostrava. 
 
 
K sedmému bodu Vaší žádosti: prosím o poskytnutí kopie smlouvy, která upravuje spolupráci mezi 
ČRo a Jaroslavem Rezníkem. 
 
Poskytnutí informace: Elektronická kopie pracovní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Jaroslavem 
Rezníkem je přílohou tohoto sdělení. 
 
Český rozhlas 
 
Příloha: Elektronická kopie pracovní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Jaroslavem Rezníkem. 


