
 

Do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících  

informací:   

  
V novinových článcích jsem získal informaci, že si generální ředitel Českého rozhlasu Mgr. René 

Zavoral nechal vypracovat tři analýzy reportáže investigativního novináře ČRo Janka Kroupy, 

týkající se holdingu Agrofert a premiéra Andreje Babiše. V souvislosti s těmito analýzami tímto 

žádám o následující informace:  

   

1.) Jaké měl ČRo finanční náklady s pořízením uvedených analýz? Odpověď by měla obsahovat 

identifikátor analýzy, např. jméno řešitele a finanční částku  

   

2.) Jaký je obsah všech tří analýz? Žádám o jejich zaslání jako přílohy mailu, nebo odkaz na 

webovou stránku, kde si mohu analýzy přečíst.  

   
Vaší žádosti o poskytnutí informací vyhovujeme a poskytujeme Vám k výše uvedeným bodům Vaší 

žádosti následující informace.  

  

Ad 1.) Za zpracování Analýzy vysílání Českého rozhlasu ve dnech 28. 11. – 6. 12. 2017 související 

s tématem hospodaření na pozemcích s nejasným vlastníkem, kterou vypracovala Fakulta 

sociálních věd Univerzity Karlovy, se Český rozhlas smluvně zavázal uhradit Univerzitě Karlově 

cenu  ve výši 48 600,- Kč bez DPH, resp. cenu s DPH ve výši 58 806,- Kč, a to na základě faktury 

vystavené Univerzitou Karlovou. Vzhledem k tomu, že faktura nebyla dosud doručena do Českého 

rozhlasu, nenastala ani splatnost faktury, a tedy smluvně stanovená cena nebyla dosud uhrazena.   

Za zpracování Analýzy vysílání Českého rozhlasu ve dnech 28. 11. – 30.11. 2017 společností 

Newton Media, a.s., uhradil Český rozhlas společnosti Newton Media, a.s. cenu ve výši 64 700,- 

Kč bez DPH, resp. cenu s DPH ve výši 78 287,- Kč.   

Za zpracování Analýzy zpravodajství ČRo související s tématem neoprávněného pobírání dotací 

na zemědělské pozemky s nejasným vlastníkem panem Karlem Hvížďalou, uhradil Český rozhlas 

panu Karlu Hvížďalovi cenu ve výši 48 600,- Kč.   

  

Ad 2.) Výše uvedené analýzy jsou veřejně dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu 

http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy18/_zprava/zapis-z-1-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu31-

1-2018--1784059  
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