Poskytnutí informace
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí
do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
informace
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících
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InfZ: interpretů a autorů (namátkově R. Krajčo, A.
M. Hrůza,
X, D. Koller), kteréžto jednání nelze jinak přesněji popsat, než
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jsou Vám poskytujeme následující informace:
vyžadovány v elektronické podobě.
Dramaturgie vysílání je odpovědností vedoucích zaměstnanců jednotlivých stanic Českého
trozhlasu.
akto:

Český rozhlas
Žádost
žadatele ze dne 14. května 2013 o
poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se
částečné odmítá z důvodu ochrany osobních
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poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb. z 14. května 2013 poskytuje.
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Odůvodnění:

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že

