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do Českého rozhlasu byla dne 22.10. 2018 doručena  Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti 

požadujete  poskytnutí těchto  informací:  
 
1) Vysílal Český rozhlas v průběhu letošní roku nějaký pořad či reportáž týkající se podvodných 
obchodů s cennými papíry, podvodů na forexovém trhu, CFD atd. nebo nekalého jednání 
některých obchodníků s cennými papíry? Pokud ano, jak se tento pořad jmenoval a kdy byl 
vysílán a jednalo-li se o reportáž, v rámci jakého pořadu byla vysílána?  
 
2) Plánuje Český rozhlas v budoucnu vysílat nějaký pořad či reportáž týkající se podvodných 
obchodů s cennými papíry, podvodů na forexovém trhu, CFD atd. nebo nekalého jednání 
některých obchodníků s cennými papíry? Pokud ano, je už známo, jak se pořad bude jmenovat a 
kdy přibližně bude vysílán, případně jakou bude mít stopáž, a půjde-li o reportáž, v rámci jakého 
pořadu bude vysílána?  
 
3) Připravuje Český rozhlas několikadílný pořad, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost 
drobných investorů v České republice?  
 

4) Je-li odpověď na některou z předchozích otázek kladná, spolupracoval či spolupracuje Český 

rozhlas při přípravě těchto pořadů s nějakými spotřebitelskými organizacemi? Pokud ano, se 

kterými?  

 

Vaší žádosti o poskytnutí informací vyhovujeme a poskytujeme Vám následující informace.   

 

K bodu 1 Vaší žádostí Vám poskytujeme tyto informace:  

 

a) Na Českém rozhlase Dvojka byly odvysílány k Vámi uvedenému tématu tyto pořady: 

 

Poradny – dopoledne – finanční gramotnost a témata tomu podobná 

 

16.1. Obchod s cennými papíry – investování 1 - vedoucí obchodu společnosti Bossa 

(podáno edukativně) 

 

13.2. Obchod s cennými papíry – investování 2 - vedoucí obchodu společnosti Bossa 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 Poskytnutí informací 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí části žádosti o poskytnutí 

informace 

 

Český rozhlas, jako povinný subjekt ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen 

jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jako „Český rozhlas“ nebo „povinný subjekt“) 

rozhodl v souladu s  ustanovením § 15 odst. 1 

InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o žádosti pana 

Matěje Hollana, datum narození 9.11.1984, 

adresa trvalého pobytu:  Lipová 19, Brno, 

60200 (dále jen „žadatel“), doručené 

povinnému subjektu dne 14. května  2013, o 

poskytnutí následujících informací podle InfZ: 

    a)      přehled všech smluv uzavřených 

povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 

dubna 2013.  

    b)      elektronickou podobu prvních deseti 

smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. 

duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu 

nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

             Požadované informace jsou 

vyžadovány v elektronické podobě. 

 

t a k t o : 

 

 

Žádost žadatele ze dne 14. května  2013 o 

poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se  

částečné odmítá z důvodu ochrany osobních 

údajů, a  to v rozsahu poskytnutí 

identifikačních údajů smluvních stran, jež 

uzavřely jako fyzické osoby  smlouvy 

s Českým rozhlasem, jejichž elektronickou 

podobu žadateli na základě jeho žádosti o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb.  z 14. května  2013 poskytuje.   

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že 
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(podáno edukativně) 

 

15.5. Jak poznat dobrého finančního poradce - férmakléř 

 

24.7. Finanční zdraví – jak smysluplně šetřit a do čeho investovat  

– zdravé finance 

 

25.9. Finanční gramotnost dětí  - (řeší programy finanční gramotnosti) 

 

Finanční gramotnost v pořadu Káva o čtvrté v roce 2018 

 

Pondělí 26. 3. 2018  

Téma:   Finanční arbitr 

Host:     zástupce finančního arbitra  

Kdo nebo co je to finanční arbitr? Jaké druhy sporů nám pomáhá řešit? Jak máme postupovat,  

pokud chceme služeb finančního arbitra využít? Kdy dá finanční arbitr svým klientům za pravdu a 

kdy nikoliv? A je služba zpoplatněna nebo zdarma? 

 

Pondělí 9. 4. 2018  

Téma:   Zadluženost a jak ji řešit 

Host:     finanční analytik České bankovní asociace  

Ekonomice se daří, ale dluhy pohlcují rok co rok čím dál víc lidí. A přibývá i těch s více 

exekucemi. Jak vlastně vznikají dluhy a jak je řešit? Kdo je dlužník, věřitel či administrátor dluhu? 

Co je to osobní bankrot a co znamená celkové oddlužení? A jaké změny by měla přinést tzv. 

oddlužovací novela zákona?  

 

Pondělí 23. 4. 2018  

Téma:   Vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu 

Hosté: členka republikové rady Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. 

               předseda spolku Pro náš dům  

V těchto dnech bychom měli dostat vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu. Které 

služby se tím myslí? Co je to vyúčtování a co rozúčtování? Jak můžeme jednotlivé náklady 

ovlivnit? Na koho obrátit, pokud s některými položkami nesouhlasíme? A jak se mohou členové 

družstev a SVJ bránit, když některé domácnosti zálohy neplatí?  

 

Pondělí 28. 5. 2018  

Téma:   Čím platíme a budeme platit 

Host:     poradce pro platební styk České Bankovní asociace  

V současné době máme na výběr hned z několika způsobů, jak zaplatit za zboží a služby. Jaké 

jsou klady a zápory placení v hotovosti, kartou, či přes internet? V čem je pro nás a pro 

obchodníky specifické placení stravenkami, poukázkami či dárkovými kartami? Jak funguje 

obchodování prostřednictvím tzv. kryptoměn? A jak se ve vztahu k placení nejlépe připravit na 

zahraniční dovolenou? 

 

Pondělí 23. 7. 2018  

Téma:   Nedojedu, nedoletím 

Hosté: ředitelka Evropského spotřebitelského centra 

            tiskový mluvčí České obchodní              

Ne každý má možnost, ale ani chuť jet na dovolenou autem. A tak často volíme dopravu veřejnou. 

Jenže ani ta nemusí být bezchybná. Víme, na co máme v domácí a mezinárodní přepravě nárok, 

když náš autobus či vlak nepřijede, nedojede do cíle včas nebo vůbec, ztratíme přípoj, hodiny 

čekáme s kufry na letišti nebo v zapadlé vísce? 
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b) Regionální stanice Českého rozhlasu o této problematice (podvody s cennými papíry atd.) 

v uvedeném období nevysílaly. Pokud jde o zvyšování finanční gramotnosti, takové 

pořady/rubriky vysílají regionální stanice Českého rozhlasu zejména v poradnách (hosté: 

odborníci na různá témata z finanční a spotřebitelské oblasti), nicméně zde se nejedná o 

cenné papíry a investiční fondy, zaměřujeme se na obyčejné spotřebitele, na půjčky, dluhové 

pasti, exekuce, drobné spoření, hypotéky atp. 

 

 

K bodům 2- 4 Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace:  

 
Zpravodajské stanice Českého rozhlasu témata týkající se spotřebitelských práv, podvodů a 
nekalého jednání intenzivně sledují. Mají v plánu připravit a vysílat pořad o nekalém jednání na 
finančním trhu a podvodech na drobných investorech. Název ani termín zatím nebyl stanoven. 
V pořadech tohoto typu jsou zařazována i vyjádření spotřebitelských organizací jako je třeba 
dTest. Zatím se nepřipravuje několikadílný pořad o finanční gramotnosti.  

 

Na stanici ČRo Dvojka se finanční gramotnosti pravidelně věnují poradny - dopolední poradna, 

odpolední Káva o čtvrté. Spolupracujeme s odborníky např. z České bankovní asociace, 

Evropského spotřebitelského centra, ČOI, dTestu atd. 

 

Pokud jde o zvyšování finanční gramotnosti, takové pořady/rubriky vysílají regionální stanice ČRo 

zejména v poradnách (hosté: odborníci na různá témata z finanční a spotřebitelské oblasti), 

nicméně zde se nejedná o cenné papíry a investiční fondy, zaměřujeme se na obyčejné 

spotřebitele, na půjčky, dluhové pasti, exekuce, drobné spoření, hypotéky atp.  
 

 

 

 

 

    

         


