----- Původní zpráva ----Odesilatel: "Rozhlasove ohlasy"
Datum: 05-02-2013 15:42
Předmět: Re: písemná žádost o informace

Vážený pane
tímto Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy, které jste zaslal Českému rozhlasu ve formě žádosti o
informace ze dne 21.1.2013. V této žádosti jste požadoval následující informace:
1. náklady na slovesnou tvorbu v letech 2003,2006, 2009-2011 (jednotlivě roky v tisících
2.
3.
4.
5.

6.

korunách)
jejich procentní poměr ke všem ostatním nemzdovým i neprovozním nákladům
vynaložené prostředky na přímé přenosy koncertů a hudebních vystoupení na stanici Vltava v
týchž letech (jednotlivě roky v miliónech korun - samostatně zahraniční přenosy)
jejich procentní poměr k ostatním vysílaným přenosům na všech celoplošných stanicích
vynaložené náklady na plnění vůči autorským svazům v oněch letech (jednotlivě léta) jejich
procentní poměr ke všem plněním vůči subjektům, kteří nejsou dodavateli služeb pro
adresovanou veřejnoprávní korporaci
zda hostům pořadů - kupříkladu: Je jaká je, Jak to vidí(te),Čaj o čtvrté - jsou hrazeny cestovné,
ztráta času či "odměna".

V rozsahu bodů č. 1 až 4 jsme Vaši žádost vyřídili jiným způsobem než poskytnutím informace.
Na Vaše dotazy v rozsahu bodu č. 5 a ž 7 Vám požadovanou informaci tímto poskytujeme:
Odpověď na otázku č. 5
Náklady vynaložené na plnění vůči kolektivním správcům
rok 2003
55 527 945,18 Kč
rok 2006
73 621 500,05 Kč
rok 2009
87 052 109,78 Kč
rok 2010
88 907 733,80 Kč
rok 2011
84 829 837,66 Kč
Odpověď na otázku č. 6
Český rozhlas neposkytuje plnění subjektům, kteří nejsou našimi dodavateli služeb. Není tedy možné
spočítat žádný poměr.
Odpověď na otázku č. 7
Hostům pořadů poskytujeme cestovné, náhradu za ztrátu času či jinou odměnu dle aktuální dohody
s daným subjektem/hostem pořadu. Český rozhlas v tomto ohledu nemá stanoveno žádné jednotné
pravidlo ani metodiku, která by určovala, zda a v jaké výši by měla být úhrada poskytnuta. Pokud se
týká Vámi vyjmenovaných pořadů, pak v případě pořadu " Je jaká je" je hostům pořadů poskytovaný
autorský honorář za provedení uměleckého výkonu. V případě pořadu "Jak to vidí(te)" je úhrada
všech odměn prováděna dle aktuální dohody s hostem. Pořad "Čaj o čtvrté" ČRo nevysílá. Vysílal v
minulosti pořad "Čaj pro dva", který se nyní vysílá pod názvem "Jak to vidí(te)".
S pozdravem
Český rozhlas

