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Do Českého rozhlasu byla dne 12. 3. 2021 doručena Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  Tato žádost byla dne 14. 3. 

2021 upřesněna a doplněna. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací: 

 

„1. Kolik minut zpravodajských informací a publicistiky, které se neopakují, je vysíláno denně o 

Karlovarském kraji ve všední den. 

2. Jaký prostor má ČRo Karlovy Vary na tvorbu pořadů delších 3 minut o Karlovarském kraji ve všední 

den a o víkendu. 

3. Volby budou důležité. Jak bude v Karlovarském kraji zajištěno, že se dostatečně dozvíme  o těch, 

kteří budou z regionu na podzim kandidovat.  

4. kdo pobírá peníze za hraní písní skupin BONEY M a ABBA  

5. když zní písnička na všech 14 regionálních stanicích v jeden moment, dostává interpret 1 odměnu 

nebo 14 x?  

6. a podobně, když je pořad Slavné dvojice v pátek 2x a navíc v sobotu v noci, dostává paní Alex 

Mynářová zaplaceno 3x nebo jednou?“  

  

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace: 

 

K bodu 1. Vaší žádosti: Kolik minut zpravodajských informací a publicistiky, které se neopakují, je 

vysíláno denně o Karlovarském kraji ve všední den. 

 

Poskytnutí Informace:  Standardně je ve všední dny v programu Českého rozhlasu Karlovy Vary 

vyčleněno pro zpravodajské a publicistické informace o Karlovarském kraji 90 minut čistého času. V 

případě mimořádných událostí (havárie, povodně atp.) může být tento vysílací čas ředitelem stanice 

rozšířen. Z hlediska skutečně odvysílaných zpravodajských a publicistických informací a příspěvků je 

třeba posuzovat konkrétní den. 

 

K  bodu 2. Vaší žádosti: Jaký prostor má ČRo Karlovy Vary na tvorbu pořadů delších 3 minut o 

Karlovarském kraji ve všední den a o víkendu.  

 

Poskytnutí Informace: Český rozhlas Karlovy Vary je rozsahem svého vysílání a z toho vyplývající tvorby 

pořadů a rubrik limitován finančními možnostmi (omezeným finančním rozpočtem) a počtem 

pracovníků. Prostor pro programové prvky delší více jak tři minuty je ve vysílání Českého rozhlasu 

Karlovy Vary vyhrazen denně v časech 5:00-9:00h, 14:00-16:00h a 18:00-19:00h. Ve zbývajících 

časech stanice přebírá program sesterského Českého rozhlasu Plzeň, resp. síťové pořady regionálních 

stanic Českého rozhlasu. Programoví pracovníci karlovarského regionálního studia participují na 
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pořadech/rubrikách Náš příběh, Náš host, Z rozhleden s rozhledem, Domy s duší, Poklady minulosti, 

Týden v regionu, Výlety (Léto v lázních), a taktéž připravují příspěvky věnované regionálním kulturně-

společenským událostem. 

 

K  bodu 3. Vaší žádosti: Volby budou důležité. Jak bude v Karlovarském kraji zajištěno, že se dostatečně 

dozvíme  o těch, kteří budou z regionu na podzim kandidovat.  

 

Poskytnutí Informace: Vysílání Českého rozhlasu se bude řídit (jako analogicky při každých volbách) 

Pravidly Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 

2021 a Konceptem předvolebního vysílání Českého rozhlasu pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR v roce 2021, který bude obsahovat konkrétní přehled předvolebního vysílání 

jednotlivých stanic Českého rozhlasu před podzimními volbami. V případě Karlovarského kraje bude 

lídry všech kandidátek v tomto kraji představovat primárně Český rozhlas Karlovy Vary. 

 

K bodu 4. Vaší žádosti: kdo pobírá peníze za hraní písní skupin BONEY M a ABBA  

 

Poskytnutí Informace: Český rozhlas užívá obchodní snímky uvedených tvůrců na základě hromadné 

smlouvy s kolektivními správci OSA a Intergram,  odměna je poukazována na základě rozúčtovacího 

řádu zmíněných organizací jejich smluvním partnerům.  

 

K bodu 5. Vaší žádosti: když zní písnička na všech 14 regionálních stanicích v jeden moment, dostává 

interpret 1 odměnu nebo 14 x?  

 

Poskytnutí Informace: Pokud se jedná o tzv. simultánní vysílání, pak se odměna nenásobí. 

 

K bodu 6. Vaší žádosti: a podobně, když je pořad Slavné dvojice v pátek 2x a navíc v sobotu v noci, 

dostává paní Alex Mynářová zaplaceno 3x nebo jednou?  

 

Poskytnutí Informace: Paní Mynářová dostává jeden honorář za dodaný pořad bez ohledu na to, kolikrát 

se tento pořad vysílá (tj. nepobírá žádné reprízné). 

  

 

 

 

 

S pozdravem  

 

Český rozhlas 

 

 


