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Do Českého rozhlasu byla dne 19. 11. 2020 doručena Vaše žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti 
požadujete poskytnutí těchto informací: 
 

1) Jak vysoký plat, resp. finanční částky za pořady, pobírá moderátor ČRo pan Luboš Xaver Veselý 
jako zaměstnanec ČRo? 

2) Jaká je náplň jeho pracovní činnosti? 
3) Dochází do práce každý den, nebo jen na natáčení pořadů ČRo? 
4) Pobírá fixní plat, nebo v závislosti na počtu pořadů? 
5) Žádám o zaslání pracovní smlouvy pana Veselého. Jedná se o veřejně známou osobu, placenou 

veřejnou institucí z peněz daňových poplatníků, kde ochrana soukromí osob je snížena a 
nemůže být upřednostněna na úkor informování veřejnosti ve veřejném zájmu a jak judikovaly 
i soudy ČR.  

6) Pan Veselý navrhl zveřejnění své pracovní smlouvy s ČRo, s jakým výsledkem? Předpokládám, 
že svého nadřízeného oslovil i písemně. Pokud tomu tak bylo, žádám zaslání písemné prosby 
pana Veselého a odpověď jeho nadřízeného. 

7) Pokud proběhla komunikace pouze ústně, což by bylo značně neprofesionální, žádám o sdělení 
jména nadřízeného pana Veselého.  

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
1.  Jak vysoký plat, resp. finanční částky za pořady, pobírá moderátor ČRo pan Luboš Xaver Veselý 
jako zaměstnanec ČRo? 
 
Poskytnutí informace:  Lubomír Xaver Veselý nepobírá mzdu (plat) ani jiné finanční částky jako 
zaměstnanec ČRo.  Lubomír Xaver Veselý není zaměstnancem Českého rozhlasu. 
 
2. Jaká je náplň jeho pracovní činnosti? 
 
Poskytnutí informace:  Lubomír Xaver Veselý jako externí spolupracující připravuje pro Český rozhlas 
dva zábavné pořady – Xaver a host a Xaverův veselý kvíz. 
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3.  Dochází do práce každý den, nebo jen na natáčení pořadů ČRo? 
 
Poskytnutí informace: Lubomír Xaver Veselý dochází do Českého rozhlasu na živé vysílání a při 
občasném předtáčení pořadů. 
 
4. Pobírá fixní plat, nebo v závislosti na počtu pořadů? 
 
Poskytnutí informace: Lubomír Xaver Veselý není zaměstnancem Českého rozhlasu, tudíž nepobírá 
mzdu (plat). Jako externí spolupracující je honorován za odvysílaný pořad. 
 
5. Žádám o zaslání pracovní smlouvy pana Veselého. Jedná se o veřejně známou osobu, placenou 
veřejnou institucí z peněz daňových poplatníků, kde ochrana soukromí osob je snížena a nemůže být 
upřednostněna na úkor informování veřejnosti ve veřejném zájmu a jak judikovaly i soudy ČR. 
 
Poskytnutí informace: Český rozhlas nemá s Lubomírem Xaverem Veselým uzavřenou pracovní 
smlouvu. 
 
6. Pan Veselý navrhl zveřejnění své pracovní smlouvy s ČRo, s jakým výsledkem? Předpokládám, že 
svého nadřízeného oslovil i písemně. Pokud tomu tak bylo, žádám zaslání písemné prosby pana 
Veselého a odpověď jeho nadřízeného. 
 
Poskytnutí informace: Lubomír Xaver Veselý svého nadřízeného s žádnou prosbou písemně neoslovil. 
 
7. Pokud proběhla komunikace pouze ústně, což by bylo značně neprofesionální, žádám o sdělení 
jména nadřízeného pana Veselého. 
 
Poskytnutí informace: Lubomír Xaver Veselý není zaměstnancem Českého rozhlasu, tudíž nemá 
v Českém rozhlase nadřízené. Jako externí spolupracující komunikuje ve věci přípravy pořadů s panem 
Janem Mengerem – ředitelem Regionálního vysílání ČRo, pověřen řízením ČRo Region a panem 
Pavlem Kozlerem – vedoucím programu ČRo Region. 
 
 
Český rozhlas 
Mgr. Jana Doušová 
Právník - senior 
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