
Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu
za 1. čtvrtletí 2017

Zprávu sestavil a předkládá Mgr. Ing. Filip Hejl, předseda Dozorčí komise Rady Českého 
rozhlasu v souladu se zákonem č.484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v platném znění a Statutem
Rady Českého rozhlasu.

Dozorčí komise Rady ČRo se v 1. čtvrtletí roku 2017 v souladu se svým jednacím řádem 
a s potřebami Rady ČRo sešla na 3 řádných zasedáních.

Dne 16.1.2017 (Zápis 1/2017)  Na tomto zasedání nejprve Dozorčí komise schválila zprávu
o své činnosti za 4. čtvrtletí roku 2016. Dozorční komise projednala hospodaření Čro za leden
až  listopad  2016.  Dozorčí  komise  projednala  nájemní  smlouvu  a  doporučila  Radě  ČRo
schválit  nájemní  smlouvu  mezi  ČRo  (Brno)  a  Michalem  Teršlem  a  dále  projednala
a doporučila Radě Čro uzavření kupní smlouvy mezi ČRo a ČEZ Distribuce, a. s.  na prodej
pozemku.
M. Šimíčková Krůsová a T. Kaňka se poté rozloučili s ostatními členy dozorčí komise.

Dne 13.2.2017 (Zápis 2/2017) Na tomto zasedání se dozorčí komise poprvé sešla v novém
složení  F.  Hejl,  R. Cholenský,  J.  Chytil,  Ľ.  Mocková a M Vích. Dozorčí  komise nejprve
zvolila  svého  předsedu  a  místopředsedu.  Předsedou  byl  zvolen  F.  Hejl,  místopředsedou
R. Cholenský.  Nová  dozorčí  komise  byla  stručně  informována  předsedkyní  Rady  ČRo
H. Dohnálkovou o požadavcích rady a stručně představila aktuální řešené problémy.
Dozorčí komise vzala na vědomí stav výběrového řízení na právní služby pro ČRo a Radu
Čro.  Dozorčí  komise  projednala  dodatek  č.  1  k  nájemní  smlouvě  mezi  Čro  (Brno)
s L. Jersákovou a doporučila tento dodatek radě ke schválení.
Za novou dozorčí komisi bude v expertním týmu na výběr rozhlasových poplatků namísto
M. Šimíčkové Krůsové J. Chytil

Dne 17.3.2017 (Zápis 3/2017) Dozorčí komise se v souladu s Usnesením 131/16 Rady ČRo
zabývala  metodikou  vyhodnocení  ekonomického  kritéria  pro  určení  odměny  generálního
ředitele  ČRo.  Problematika  byla  projednána  také  s  vedením  ČRo  s  tím,  že  na  dalších
zasedáních dozorčí komise bude metodika dle potřeby upřesňována a doplňována.
Dozorčí  komise  dále  projednala  nové  informace  k  marketingovým  akcím  známým  jako
Půstoletí  s  Cimrmanem  a  Brexit  a  projednala  také  otázku  konzultantů  poskytujících  jiné
služby než právní. 
Dozorčí  komise  projednala  a  doporučila  Radě  ke  schválení  nájemní  smlouvu  mezi  ČRo
(Ostrava)  a  eBydlet  s.r.o.  a  nájemní  smlouvu  mezi  ČRo  (Plzeň)  a American  Bureau  of
Shipping Poland, org.sl. 

Podrobnosti  k  jednotlivým  zasedáním,  včetně  dalších  projednávaných  bodů,  jsou
dokumentovány ve výše uvedených zápisech z jednání Dozorčí komise Rady ČRo, které jsou
uloženy v sekretariátu Rady ČRo. 


