Poskytnutí informace
Do Českého rozhlasu byla dne 30. 10. 2019 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:
Český rozhlas ve výroční zprávě za rok 2017 uvádí, že v tomto období nakoupil majetkové cenné papíry
k obchodování za 24.333.000 Kč a dluhové cenné papíry k obchodování za 128.329.000 Kč.

1)
2)
3)
4)

o jaké cenné papíry a v jakém množství se jedná
důvod nákupu těchto cenných papírů
datum nákupů
který orgán českého rozhlasu schválil nákupy těchto cenných papírů a datum rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Český rozhlas ve výroční zprávě za rok 2017 uvádí, že v tomto období nakoupil majetkové cenné papíry
k obchodování za 24.333.000 Kč a dluhové cenné papíry k obchodování za 128.329.000 Kč.

1)

o jaké cenné papíry a v jakém množství se jedná

Poskytnutí informace: Druhy cenných papírů a jejich množství jsou z důvodu transparentnosti

uvedeny ve stejném zdroji, tj. Výroční zprávě o hospodaření ČRo za rok 2017, konkrétně v Příloze
k účetní závěrce na str. 13, kterou taktéž přikládáme přílohou této poskytované informace.
2)

důvod nákupu těchto cenných papírů

Poskytnutí informace: Zhodnocení volných finančních prostředků.

3)

datum nákupů

Poskytnutí informace: Informace je zahrnuta v informaci poskytnuté pod bodem 4.

4)

který orgán českého rozhlasu schválil nákupy těchto cenných papírů a datum rozhodnutí
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Poskytnutí informace: Český rozhlas nenakoupil přímo cenné papíry, správa portfolia je na základě
plné moci na bance, která Českému rozhlasu garantuje minimální roční výnos z obhospodařovaného
portfolia. Tudíž jednotlivé druhy cenných papírů a jejich objem včetně data jejich pořízení či prodeje jsou
plně v gesci banky. Generální ředitel ČRo, jako statutární orgán, pouze schválil Smlouvu o
obhospodařování portfolia, která byla podepsána dne 19. 6. 2017.

S pozdravem
Český rozhlas

Přílohy: Příloha k účetní závěrce k Výroční zprávě za rok 2017
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