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Sodales Solonis z.s 
zastoupený předsedou Janem Šináglem 
se sídlem Bratří Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 
IČ: 22848347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Českého rozhlasu byla dne 7. 12. 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) Jakými finančními částkami je honorován pan Luboš Xaver Veselý za pořady v ČRo „Xaver a host“ 
a „Xaverův veselý kvíz“, jako externí spolupracovník ČRo? 
2) Na základě čeho, resp. jakého druhu smlouvy působí jako spolupracovník ČRo? 
3) Žádám o zaslání této smlouvy, případně smluv.  
 
 
Český rozhlas jako povinný subjekt Vám jako žadateli  část požadovaných informací poskytnul 
v souladu se sdělením č.j. Inf. CRo 16/2020-3 a v části žádosti bylo rozhodnuto dne 22. 12. 2020 o 
odmítnutí poskytnutí informace pod č.j. Inf. CRo 16/2020 – 4. 
 
Dne 25. 12. 2020 nám bylo doručeno Vaše odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o 
poskytnutí informace pod č.j. Inf. CRo 16/2020 – 4, které bylo předáno Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, jako příslušnému nadřízenému orgánu. 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů svým rozhodnutím č.j. UOOU-00218/21-2 ze dne 26. 1. 2021, zrušil 
rozhodnutí č.j. Inf. CRo 16/2020 – 4 ze dne 22. 12. 2020 a věc nám vrátil k novému projednání. 
 

Dle Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů čj. UOOU-00218/21-2 Vás v souladu s ustanovením  

§ 4 odst. 3 a  4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) vyzýváme ke sdělení k 

jakému účelu Vám mají být požadované informace, a to: 
 
- Jakými finančními částkami je honorován pan Luboš Xaver Veselý za pořady v ČRo „Xaver a host“ a 
„Xaverův veselý kvíz“, jako externí spolupracovník ČRo? 
- Osobní údaje obsažené v požadovaných smlouvách uzavřených mezi Českým rozhlasem a panem 
Lubomírem Veselým 
 
poskytnuty, jak mají být užity ve veřejném zájmu, v čem tento zájem spočívá a v čem spočívá 
využitelnost a nezbytnost požadovaných informací z hlediska veřejného zájmu. 
 

V Praze 27. 1. 2021  
Sp.zn.: Inf. CRo 16/2020 
 Č.j. Inf. CRo 16/2020 - 10 

    

Výzva k doplnění žádosti o informace 
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Dále Vás vyzýváme ke sdělení  jakým způsobem plníte jako žadatel, tedy spolek  
Sodales Solonis z.s., úkoly a poslání dozoru veřejnosti a roli tzv. „společenského hlídacího psa“. 
Jaké vykonáváte aktivity v rozšiřování informací o věcech veřejného zájmu a jakým způsobem. 
 
Toto sdělení nám prosím doručte do 1. 2. 2021 písemně na adresu Českého rozhlasu nebo do 
datové schránky Českého rozhlasu nebo elektronicky na adresu jana.dousova@rozhlas.cz. 
 
 
 
S pozdravem  
 
Český rozhlas 
 
Mgr. Jana Doušová 
právník 
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