
Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu
za 4. 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 4. čtvrtletí roku 2017 v souladu se svým jednacím řádem 
a s potřebami Rady ČRo sešla na 3 řádných zasedáních.

Dne  17.10.2017 (Zápis  10/2017)  Na  tomto  zasedání se  dozorčí  komise  zabývala  zejména
předpokládaným výsledkem hospodaření ČRo za rok 2017 a potenciálními nepříznivými vlivy na
něj. Dozorčí komise probrala na tomto jednání materiály, které ČRo v této věci poskytl.
Dozorčí  komise rovněž  vzala  na vědomí informace od vedení ČRo týkající  se záměru pořízení
nemovitosti v Karlových Varech 

Dne 22.11.2017 (Zápis 11/2017) Dozorčí komise se na tomto zasedání zabývala přípravami návrhu
rozpočtu  pro  rok  2018  a  vzala  na  vědomí  harmonogram jeho  sestavení  a  předložení  Radě  ke
schválení. Dozorčí komise dále přezkoumala řešení soudních sporů s bývalými zaměstnanci. Na
základě podkladů vzešlých z tohoto jednání doporučila Dozorčí komise Radě ke schválení nájemní
smlouvu  mezi  ČRo (Praha) a  spolkem Carmina  Bohemica,  z.s.  a  nájemní  smlouvu  mezi  ČRo
(Plzeň) a obchodní společností Pancéřníček, s.r.o.

Dne  12.12.2017  (Zápis  12/2017)  Dozorčí  komise  se  na  tomto  zasedání  především zabývala
návrhem rozpočtu ČRo na na rok 2018  a po zodpovězení  upřesňujících dotazů dopoučila Radě
rozpočet na rok 2018 ke schválení.
Dozorčí  komise  projednala  a  doporučila  Radě  ČRo  schválit  dodatek  č.  2  k  rámcové nájemní
smlouvě na dobu určitou ze dne 28. 1. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) a Janou Deutschovou na
dobu určitou do 31. 12. 2018, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2015 mezi ČRo (Praha)
a Samizdat, s.r.o. na dobu neurčitou, nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha) a Martinem Hájkem na
dobu určitou do 31. 12.  2018 a nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha)  a Coca-Cola HB Česko a
Slovensko, s.r.o. na dobu určitou do 21. 2. 2022.

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. 


