
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 4. čtvrtletí 2020 
 

Zprávu sestavil a předkládá Ing. Jiří Šuchman, předseda Dozorčí komise Rady ČRo v souladu 

se zákonem č.484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v platném znění a se Statutem Rady ČRo. 

Dozorčí komise (dále jen Komise) Rady ČRo (dále jen Rady) se ve 4. čtvrtletí roku 2020 v 

souladu se svým jednacím řádem a s potřebami Rady sešla na třech řádných zasedáních. 

 

Dne 16. 10. 2020 (Zápis 10/2020)  

Komise se na svém říjnovém zasedání zabývala pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku 

hospodaření ČRo za období leden až srpen 2020, kterou prezentoval ředitel ekonomiky M. 

Vojslavský. Připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

K vyjádření dostala Komise v říjnu také několik významných marketingových projektů, které 

projednala na svém zasedání s vedením ČRo. Jednalo se o komunikační kampaně:  

- DAB+ a vypínání AM 

- vyhodnocení kampaně PILÍŘE na ČRo Plus 

- vyhodnocení kampaně Prázdninový reportér na Radiožurnálu 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvu: 

- mezi ČRo a společností Místní architekti s.r.o. na pronájem kanceláře na dobu neurčitou v 
budově ČRo Ostrava. 

Dále se Komise detailně věnovala probíhajícím soudním sporům vedeným ČRo ve 4. čtvrtletí 

2020, a to zejména jejich možnými dopady na hospodaření ČRo. Pravidelnou čtvrtletní zprávu 

o aktivních soudních sporech na jednání Komise přednesla vedoucí právního oddělení PhDr. 

Havlíková. 

 

Dne 13. 11. 2020 (Zápis 11/2020)  

Na listopadové schůzi se Komise věnovala průběžným výsledkům hospodaření za období leden 

až září 2020, které prezentoval ředitel ekonomiky M. Vojslavský. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení dodatky nájemních smluv: 

- mezi ČRo a paní Janou Deutschovou na pronájem nebytových prostor v budově ČRo České 

Budějovice, 

- mezi ČRo a NanoUltron s.r.o. na pronájem nebytových prostor v budově ČRo Plzeň 

- mezi ČRo a Ostravským centrem nové hudby z. s. na pronájem kanceláří v budově ČRo 

Ostrava 

a dále potom dodatky k nájemním smlouvám – slevy na nájemném v souvislosti s nouzovým 

stavem vyhlášeným vládou v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19: 

- mezi ČRo a panem Martinem Hájkem na pronájem prostoru jídelny v budově ČRo Praha 

Vinohradská 

- mezi ČRo a panem Martinem Hájkem na pronájem prostoru bufetu ČRo Praha Vinohradská 



  

 

Proběhla první prezentace předběžného návrhu rozpočtu ČRo na rok 2021, který Komisi 

představil generální ředitel René Zavoral s ředitelem ekonomiky Martinem Vojslavským. 

 

Dne 11. 12. 2020 (Zápis 12/2020) 

Na prosincovém zasedání byla Komisi předložena pravidelná průběžná zpráva o výsledcích 

hospodaření ČRo za období leden až říjen 2020, kterou prezentoval ředitel ekonomiky M. 

Vojslavský. Připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

Jako každý rok v prosinci projednala Komise návrh rozpočtu ČRo na rok 2021. Rozpočet byl 

projednán na listopadovém a prosincovém zasedání Komise a členové komise se jednomyslně 

shodli na doporučení Radě ČRo k jeho schválení v navržené podobě. Podrobnější zprávu 

k rozpočtu podal předseda DK na prosincové Veřejné schůzi Rady ČRo. 

K vyjádření dostala Komise v prosinci také několik významných marketingových projektů, 
které projednala na svém zasedání s vedením ČRo. Jednalo se o komunikační kampaně: 

- DAB+ a vypínání AM 

- Rozhlasové noviny – regionální magazín 

- Nové vysílače ČRo Plus (Ostrava, Opava) 

- Vánoční pohlazení – regionální stanice 

- Zelená vlna – nová aplikace 

 

 

Kromě pravidelných průběžných zpráv o výsledcích hospodaření se Komise na všech 

zasedáních v uplynulém čtvrtletí věnovala aktuálním a očekávaným dopadům současné krize 

na hospodaření ČRo, ke kterým si průběžně vyžaduje podklady od vedení ČRo 

Komise průběžně sleduje dopady nejen u výběru rozhlasových poplatků, jako u hlavního zdroje 

financování ČRo, ale i u plánovaných sponzoringových akcí, zejména velkých sportovních akcí 

a činnosti SOČR. 

 

 

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně dalších projednávaných bodů, jsou dokumentovány ve výše 

uvedených zápisech z jednání Komise, které jsou uloženy v sekretariátu Rady. 


