Poskytnutí
informací
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí
informace
do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu
k informacím,
ve znění
pozdějších
předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnutí
Český
rozhlas,
jako povinný
subjekt
ve smyslu
těchto
informací:
§
2 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen
Jakýve
bylznění
průměrný
přepočtený
počet
zaměstnanců v roce 2017.
jako1.
„InfZ“),
pozdějších
předpisů
(dále
2.
Jaký
byl
průměrný
fyzický
počet
zaměstnanců
v roce 2017.
jako „Český rozhlas“ nebo „povinný subjekt“)
3.
Zda
se
zveřejněný
plánovaný
počet
propuštěných
zaměstnanců (100) týká fyzického
rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
nebo přepočteného stavu.
InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o žádosti pana
4. Uvést opačný stav (tzn. k fyzickému přepočtenému nebo opačně, dle odpovědi na dotaz
Matěje Hollana, datum narození 9.11.1984,
č.3) k plánovanému počtu propuštěných zaměstnanců.
adresa trvalého pobytu: Lipová 19, Brno,
60200
(dále jen
„žadatel“),informací
doručenévyhovujeme a poskytujeme Vám následující informace
Vaší žádosti
o poskytnutí
povinnému
subjektu
dne
14.
května 2013, o
k Vašim jednotlivým dotazům.
poskytnutí následujících informací podle InfZ:
a)1. Jaký
přehled
smluv
uzavřených
byl všech
průměrný
přepočtený
počet zaměstnanců v roce 2017.
povinným
subjektem
od
1.
ledna
2013 do 30.
1489,5 zaměstnance
dubna
2. 2013.
Jaký byl průměrný fyzický počet zaměstnanců v roce 2017.
b) 1533
elektronickou
podobu prvních deseti
zaměstnanců
smluv,
v obdobíplánovaný
1. leden až
30. propuštěných zaměstnanců (100) týká fyzického
3. uzavřených
Zda se zveřejněný
počet
duben 2013,
nejsou pracovní
nebokteré
přepočteného
stavu. smlouvu
nebo jinou
dohodu
o výkonu závislé práce.
Stavu
přepočteného
Požadované
4. Uvést
opačnýinformace
stav (tzn. jsou
k fyzickému přepočtenému nebo opačně, dle odpovědi na dotaz
č.3) vk elektronické
plánovanému
počtu propuštěných zaměstnanců.
vyžadovány
podobě.
120 FTE (zaleží na manažerech, jak obsadí místa). FTE (Full-time equivalent) je pojem,
označuje jednotku, kterou se vyjadřuje míra zapojení či kapacita zatížení pracovníka
t a k t okterý
:
přepočtenou na 100 % kapacitu. Jinými slovy jde o ekvivalent jednoho pracovníka na plný
úvazek.
Žádost žadatele ze dne 14. května 2013 o
poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se
……………………………………………
částečné odmítá z důvodu ochrany
osobních
Český rozhlas
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
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Sb.
z 14. května
2013 poskytuje.
IČ: 45245053
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Odůvodnění:

