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Do Českého rozhlasu byly dne 5. 5. 2020 a 29. 5. 2020 doručeny Vaše dvě identické žádosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve svých 

žádostech požadujete poskytnutí těchto informací: 

 

1. zda Český rozhlas členům Rady Českého rozhlasu kromě odměn, jež jim za výkon funkce 

člena Rady ČRo přísluší ze zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8b, odst. 1 a 5, 

poskytuje ještě jiná další plnění, ať již ve formě dalších finančních prostředků a náhrad, případně 

jiných benefitů (např. mobil, mobilní tarif a jeho výše/měsíc, mobilní data a jejich objem/měsíc, 

notebook, tablet, datové karty, atp.), a to od 21. ledna 2016, 

 

2. zda paní Hana Dohnálková, do 26. března 2020 členka Rady Českého rozhlasu, vrátila 

Českému rozhlasu zařízení, jež jí Český rozhlas poskytl (notebook, iPad), a k jakému 

konkrétnímu datu, 

 

3. o výši odměn členů dozorčí komise stanovených Radou Českého rozhlasu dle 

zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8b, odst. 4 a vyplacených z rozpočtu Českého 

rozhlasu, a to jednotlivým členům dozorčí komise (anonymně, bez určení totožnosti) za rok 2019 

a za období leden 2020 až duben 2020 včetně.   

 

 
Na základě Vašich žádostí Vám poskytujeme následující informace: 
 

K bodu 1. Vaší žádosti: zda Český rozhlas členům Rady Českého rozhlasu kromě odměn, jež jim za 

výkon funkce člena Rady ČRo přísluší ze zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8b, odst. 1 a 

5, poskytuje ještě jiná další plnění, ať již ve formě dalších finančních prostředků a náhrad, případně 

jiných benefitů (např. mobil, mobilní tarif a jeho výše/měsíc, mobilní data a jejich objem/měsíc, notebook, 

tablet, datové karty, atp.), a to od 21. ledna 2016. 

 

Poskytnutí informace:  Český rozhlas poskytuje členům Rady Českého rozhlasu finanční odměnu 

stanovenou zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Dále Český rozhlas poskytuje členům Rady 

Českého rozhlasu k užívání: notebook s datovou SIM kartou ČRo (standardně 5 GB / měsíc), externí 

HDD, tablet s datovou SIM kartou ČRo (standardně 5 GB / měsíc), mobilní telefon (pouze přístroj bez 

SIM karty), přičemž je na zvážení každého člena Rady Českého rozhlasu, zda a která z výše 

vyjmenovaných zařízení využije. (Hlasové ani datové služby v mobilních telefonech (SIM karty) nejsou 

členům Rady Českého rozhlasu ze strany Českého rozhlasu poskytovány ani hrazeny.) 

 
 

 

Poskytnutí informace    
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K bodu 2. Vaší žádosti: zda paní Hana Dohnálková, do 26. března 2020 členka Rady Českého 

rozhlasu, vrátila Českému rozhlasu zařízení, jež jí Český rozhlas poskytl (notebook, iPad), a k jakému 

konkrétnímu datu. 

 

Poskytnutí informace: Paní Hana Dohnálková převzala od Českého rozhlasu do užívání notebook, 

externí HDD, tablet a mobilní telefon. Tato zařízení si paní Hana Dohnálková od Českého rozhlasu 

odkoupila. (Datové SIM karty spojené s tabletem a notebookem byly u operátora odhlášené.) 

 

K bodu 3. Vaší žádosti: o výši odměn členů dozorčí komise stanovených Radou Českého rozhlasu dle 

zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8b, odst. 4 a vyplacených z rozpočtu Českého rozhlasu, 

a to jednotlivým členům dozorčí komise (anonymně, bez určení totožnosti) za rok 2019 a za období 

leden 2020 až duben 2020 včetně.   
 
Poskytnutí informace: Výše odměn poskytnutá Českým rozhlasem členům dozorčí komise Rady ČRo 
za rok 2019 a za období leden 2020 až duben 2020 včetně (počty členů v tabulce odpovídají funkčním 
obdobím jednotlivých členů za vyžádané časové úseky). 
 

Odměny členů dozorčí komise za rok 2019 v Kč                                        
Člen 1 22 400 

Člen 2 17 400 

Člen 3 278 420 

Člen 4 191 400 

Člen 5 17 400 

Člen 6 208 800 

Člen 7 191 400 

Člen 8 295 440 

 1 222 660 
 
 

Odměny členů dozorčí komise za leden až duben 2020 v Kč                                        
Člen A                          94 000 

Člen B                 72 800 

Člen C 72 800 

Člen D 72 800 

Člen E 115 600 
  

 428 000 

  

  

S pozdravem  

 

Český rozhlas 

 


