
Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu
za 4. čtvrtletí 2018

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  ve  4.  čtvrtletí  roku  2018  v  souladu  se  svým  jednacím  řádem
a s potřebami Rady ČRo sešla  na třech řádných zasedáních.  V tomto období  Dozorčí  komise
projednala jednu záležitost mimo řádné zasedání, o které hlasovala per rollam.

Dne 19. října  2018 (Zápis 10/2018)  Na svém říjnovém zasedání se Dozorčí komise zabývala
předpokládaným vývojem hospodaření ČRo do konce roku 2018 a zaměřila se při tom zejména na
očekávané mzdové náklady. Dozorčí komise se dále zabývala dceřinou společností Radioservis
a věnovala se podrobně také procesu při zadávání zadávání zakázek v ČRo.

Dne  16.  listopadu  2018 (Zápis  11/2018) Hlavním  tématem  listopadového  zasedání  byly
významné  marketingové  akce  se  zaměřením na  informace  podstatné  pro  jejich  vyhodnocení
Dozorčí komisí. V návaznosti na minulé zasedání se Dozorní komise zabývala procesem zadávání
zakázek v ČRo. Na tomto zasedání byl Dozorčí komisi podrobně prezentován návrh rozpočtu ČRo
na rok 2019. Dozorčí komise projednala a doporučila Radě ke schválení dodatek číslo 3 k nájemní
smlouvě  ze  dne 26.  ledna  2016  mezi  ČRo (České  Budějovice)  a  Janou Deutschovou na  dobu
určitou do 31. prosince 2019, dodatek číslo 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. března 2009 mezi ČRo
(Pardubice) a Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. na dobu neurčitou, nájemní smlouvu mezi ČRo
(Praha)   a CARMINA BOHEMICA z.s. na dobu určitou do 30. června 2019 a nájemní smlouvu
mezi ČRo (Praha) a MgA. Jakubem Čížkem na dobu určitou do 30. června 2019.
Dozorčí komise na základě rozpravy na listopadovém jednání dne 28. listopadu 2018 doporučila
Radě ke schválení nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno) a Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s. na dobu určitou do 31. prosince 2028, a to hlasováním per rollam.

Dne 14.  prosince  2018  (Zápis  12/2018)  Dozorčí  komise  se  na  svém prosincovém zasedání
zabývala  zejména rozpočtem na  rok 2019,  po  rozpravě  a  projednání  s  vedením ČRo Dozorčí
komise  doporučila  rozpočet  na  rok  2019  radě ke  schválení.  Dozorčí  komise  se  dále  zabývala
novelizací volebního řádu. která by měla odstranit problémy, jejichž potenciální existence vyšla
najevo po dobu účinnosti stávajícího volebního řádu. Dozorčí komise projednala s vedením ČRo
možnosti a harmonogram vyhodnocení hospodaření za rok 2018, kdy bude nezbytné se tímto
zabývat již na příštím zasedání Dozorčí komise.   

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. 


