
  

 

V Praze dne 26. května 2017 předkládá Mgr. Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo 

Věc: Výroční zpráva předsednictva Rady Českého rozhlasu, se 

zhodnocením činnosti Rady ČRo za období 

od 27. dubna 2016 do 27. dubna 2017. 

Předsednictvo Rady ČRo ve složení: Hana Dohnálková, předsedkyně; Jiří Vejvoda, 

místopředseda a tiskový mluvčí; Tomáš Kňourek, místopředseda – předkládá na základě 

Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu, článku IV. ( Volební zasedání Rady),  bod 1.  : „(…) 

Rada dále jednou ročně projedná zprávu předsednictva se zhodnocením činnosti Rady za 

uplynulý rok(…) dokument, ve kterém podává souhrnné informace o činnosti Rady ČRo za 

období od 27. dubna 2016 do 27. dubna 2017. 

Činnost Rady ČRo za uvedené období je detailně popsána a zpracována v úvodní kapitole 

Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016,  

(kapitola č. 1. Činnost Rady Českého rozhlasu – kterou vypracovalo předsednictvo Rady ČRo) 

dovoluji si proto odkázat právě na tuto část uvedeného dokumentu, který je uveřejněn na 

webových stránkách Rady ČRo v sekci „Dokumenty“. 

(http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty). 

Uvedená Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016  

byla rovněž – tak, jak Radě ČRo ukládá Zákon o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. (§8 odst. 2),  

k 31. březnu 2017 předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde byla  

2. května 2017 za účasti předsedkyně Rady ČRo důkladně projednána a následně všemi hlasy  

přítomných poslanců Volebního výboru PSP ČR jednomyslně schválena. 

 

http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty


 

 

K činnosti Rady ČRo shrnuji: 

Rada ČRo v období od 27. dubna 2016 do 27. dubna 2017 uskutečnila 13 veřejných schůzí, ze 

kterých jsou dostupné zápisy a zvukové záznamy (vše na webových stránkách Rady ČRo). 

Kromě veřejných schůzí se v průběhu uvedeného období konala neveřejná jednání 

předsednictva Rady ČRo, kterých se dle vlastního uvážení měli možnost účastnit rovněž 

ostatní členové Rady ČRo. Z každého jednání předsednictva Rady, které bylo vždy v předstihu 

termínově ohlášeno, byly pořízeny zápisy, které byly následně na veřejných schůzích 

schváleny a jsou dostupné jako přílohy zápisů veřejných schůzí na webových stránkách Rady 

ČRo. 

Za předsednictvo Rady ČRo, 

Hana Dohnálková v. r. 

 

 

 

 


