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Stížnost na neoprávněné vynaložení prostředků Českého rozhlasu předsedou 
Rady Českého rozhlasu,  
podnět Radě pro provedení kontroly Dozorčí komisí Rady Českého rozhalsu 
  
 
 
Vážená Rado Českého rozhlasu,  
 
domnívám se,  že cesta předsedy Rady na měsíc trvající zájezd Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu do Japonska v roce 2013  

a) postrádala smysl a účelnost, neboť není součástí povinností člena Rady dle  § 8 
zákona.  

b) nebyla schválena Radou ČRo jako pracovní cesta a tudíž 
c) byla neoprávněným použitím prostředků Českého rozhlasu. 

 
Žádám proto Radu o prověrku účelnosti prostředků, vynaložených na tuto cestu, zveřejnění 
okolností, za jakých byla tato cesta uskutečněna, zveřejnění celkových nákladů této cesty a 
daňového režimu   plnění a zveřejněním jména osoby,  která rozhodla v mezích svých 
pravomocí o vynaložení těchto nákladů a způsobu, zda a jak tyto neoprávněné náklady budou 
Českému rozhlasu uhrazeny. 
 
Právní rámec: 

Členství v Radě je veřejnou funkcí a veřejnost má právo znát podmínky,  za nichž je 
tato funkce vykonávána.  Zákon určuje, že členovi Rady jsou hrazeny ze zvláštní 
kapitoly schváleného  rozpočtu ČRo POUZE 

 náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce a  
 odměny za výkon funkce.  

 
O určování pracovních cest a vynakládání prostředků na pracovní cesty Rady či 
pracovní cesty členů Rady v rámci zákonem uznaných nákladů na činnost Rady a 
mimo odměn  jejích členů, definovaných § 8 odst. 3 zákona rozhoduje Rada svým 
usnesením na základě plánu cest a schváleného rozpočtu. 

 
Člen Rady nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému 
rozhlasu,  tudíž mu nemůže Český rozhlas hradit ani náklady,  které by byly chápány 
jako příjmy ze závislé činnosti a s nimi související náklady nebo funkční požitky ve 
smyslu § 6 odst.  10  zákona o daních z příjmů  nebo náhrady výdajů poskytované v 
souvislosti s výkonem funkce mimo  rámec určený v §4 odst. 6   zákona o ČRo .  
 
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce říká v § 124 odst.  2  (Překážky z důvodů 
obecného zájmu ) že zaměstnanci uvolněnému dlouhodobě pro výkon veřejné funkce 



poskytne zaměstnavatel, pro kterého byl uvolněn, přiměřenou odměnu, která se 
posuzuje jako mzda. Zákoník práce se tedy analogicky použije pro další náležitosti,  
které zákoník práce upravuje. 
 
Zákoník práce pak v § 131 určuje náhrady cestovních výdajů které  vzniknou při 
plnění pracovních povinností, při pracovních cestách (§ 2 odst. 1 a 2 zákona 
119/1992 Sb.), při  změnách místa výkonu práce (§2 odst. 3 zákona 119/1992 Sb.) v 
souvislosti se zněnám  Zákona   119/1992 Sb. o cestovních náhradách v platném znění. 
Podle § 3 zákona 119/1992 Sb. o cestovních náhradách  zaměstnavatel vysílající 
zaměstnance na pracovní cestu určí místo jejího nástupu, místo výkonu práce, dobu 
trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty; může určit též další podmínky 
pracovní cesty. 
 
Zaměstnavatelem člena (i předsedy) Rady je právní subjekt Český rozhals,  ale 
subjektem určujícím pracovní cestu je dle zvláštního ustanovení zákona Rada jako 
kolektivní orgán,  rozhodující na veřejném jednání usnesením v mezích svého 
jednacího řádu.  

 
V zápisech Rady není schválení pracovní cesty jejího předsedy do Japonska včetně zákonem 
stanovených údajů (§3) a ve schváleném rozpočtu není usnesením Rady schválena položka 
na tuto cestu. Rada na veřejném jednání o výjezdu svého předsedy nejednala. Tudíž je 
důvodné se domnívat,  že nešlo o pracovní cestu člena Rady. Z toho lze odvodit, že 
vynaložení prostředků Českého rozhalsu na tuto cestu je neoprávněným použitím 
prostředků Českého rozhlasu. 
 
Právní rámec povinností Rady Dozročí komise: 

Rada jako orgán je povinna dle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o ČRo kontrolovat plnění 
rozpočtu Českého rozhlasu, tedy i té části,  která se týká Rady samotné. K tomu účelu 
jí pro řádný a odpovědný výkon funkce v mezích působnosti  zákon určuje zřízení 
Dozorčí komise jako poradního orgánu Rady ve věcech kontroly hospodaření Českého 
rozhlasu (§ 8a odst. 1).  
 
Úkolem Dozorčí komise   je dle § 8a odst. 1 sledovat, zda jsou účelně a hospodárně 
využívány finanční prostředky a majetek Českého rozhlasu. Dozorčí komise je 
povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich 
odstranění.  
Jestliže je důvodné podezření z neoprávněného užití finančních prostředků Českého 
rozhlasu, je Rada povinna nechat Dozorčí komisi tuto věc prozkoumat, jinak se 
vystavuje riziku postihu odvolání pro neplnění zákonem stanovených povinností dle § 
6 ost. 3 zákona . 
 

Vzhledem k tomu,  že na měsíc trvající pracovní cestu se Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu do Japonska v roce 2013 dle sdělení vedoucí Oddělení komunikace  Ing. Simony 
Vlčkové stěžovateli  odjeli i dva pracovníci Odboru komunikace a vnějších vztahů (ředitel 
starý a nový), žádám o prověření a zveřejnění celkových vynaložených nákladů za pracovní 
cestu dvou osob,  prověření účelnosti jejich cesty a dostatečnosti jejich úsilí o propagaci 
činnosti ČRo ve veřejnosti.  
 

„Z předchozích turné SOČR se nám jako slabá stránka ukázala informovanost o 
těchto aktivitách a jejich prezentace ve vysílání stanic ČRo. Proto se také turné 



postupně zúčastnili ředitelé Odboru komunikace a vnějších vztahů. Turné se konalo na 
přelomu června a července. K 30.6., resp. k 1.7. došlo ke změně na uvedené pozici ve 
struktuře ČRo. Také v tomto termínu došlo k výměně těchto zaměstnanců na turné.“   

Čili Český rozhlas platil mimo nákladů jedné cosby navíc i letenky ČR-Japonsko a Japonsko-
ČR jen kvůli výměně jednoho ředitele komunikace za druhého…  

Dle Ing. Simony Vlčkové pracovníci „zajišťovali vstupy do vysílání stanic ČRo, komunikaci 
na webu ČRo a tiskové zprávy (případně podklady pro tiskové zprávy)“.  Jiný důvod nebyl pí. 
Vlčkovou uveden. Kontrolou veřejně dostupných zdrojů po ukončení cesty orchestru 
stěžovatel 12.7.2013  zjistil, že množství mediálních výstupů během cesty, které by si 
vyžadovaly přítomnost v místě,  bylo minimální, krajně neprofesionální a vysokým nákladům 
neodpovídající. Médii mimo ČRo byla cesta prakticky ignorována nebo o ní uvedli pouze 
informaci,  kterou bylo možné připravit v Praze či s využitím internetové komunikace. 
Fyzická měsíční přítomnost pracovníků Odboru komunikace nebyla nutná. 

Veškeré mediální výstupy ČRo po japonském turné SOČR ke dni 12. 7. 2013: 

10. 6. 2013  TZ: Japonské turné 2013 ZDE
21. 6. 2013  První koncert japonského turné v první letní den ZDE
25. 6. 2013  SOČR se hlásí ze severního cípu Japonska ZDE 
28. 6. 2013  Symfonici Českého rozhlasu jsou na turné v Japonsku ZDE

Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Japonsku  
FACEBOOK FOTOGALERIE

1. 7.  2013  Pohlednice z Japonska ZDE
3. 7.  2013  Japonsko na jedničku ZDE
4. 7. 2013  SOČR zdolal tokijskou Suntory Hall a posvátnou horu Fuji ZDE

TZ: Japonské turné Symfonického orchestru Českého rozhlasu 2013 ZDE
dva střípky "Mozaiky" na Vltavě a jeden telefonický vstup z Japonska  
na Dvojce - zvukové výstupy o japonském turné ZDE

  Odpolední Radiožurnál - zvukový výstup o japonském turné ZDE

Žádám, abych byl Radou zpraven písemně o termínu vyřízení stížnosti na veřejném zasedání 
a preferuji elektronickou komunikaci na emailovou adresu, uvedenou níže. 

Ak. soch. Štěpán Kotrba 
r. č. XXXXXX/XXXX 

trvalé bydliště XXXXXXXX XXX/XX, XXXX 
doručovací adresa Xxxxxxxxx x, xxx xx, Xxxxx. 

Email stepan@kotrba.cz 

http://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/japonske-turne-2013--1222436
http://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/prvni-koncert-japonskeho-turne-v-prvni-letni-den--1227055
http://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/socr-se-hlasi-ze-severniho-cipu-japonska--1228583
http://www.rozhlas.cz/zpravy/hudba/_zprava/symfonici-ceskeho-rozhlasu-jsou-na-turne-v-japonsku--1229628
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153008780735038.1073741835.92337755037&type=1
http://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/pohlednice-z-japonska--1230795
http://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/japonsko-na-jednicku--1231715
http://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/socr-zdolal-tokijskou-suntory-hall-a-posvatnou-horu-fuji--1232255
http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/japonske-turne-symfonickeho-orchestru-ceskeho-rozhlasu-2013--1224326
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=SO%C4%8CR+rozhlas&from=18.6.2013&to=8.7.2013&porad=
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2922028

