
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 2. čtvrtletí 2020 
 

Zprávu sestavil a předkládá Ing. Jiří Šuchman, předseda Dozorčí komise Rady ČRo v souladu 

se zákonem č.484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v platném znění a se Statutem Rady ČRo. 

Dozorčí komise (dále jen Komise) Rady ČRo (dále jen Rady) se ve 2. čtvrtletí roku 2020 v 

souladu se svým jednacím řádem a s potřebami Rady sešla na třech řádných zasedáních. 

 

Dne 17. 4. 2020 (Zápis 4/2020)  

Komise se na svém dubnovém zasedání zabývala pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku 

hospodaření ČRo za období leden až únor 2020, připomínky a dotazy členů Komise byly 

projednány s vedením ČRo. Kromě pravidelné zprávy si komise vyžádala od vedení ČRo 

informaci o očekávaných finančních dopadech nejen u rozhlasových poplatků, ale i 

plánovaných sponzoringových akcí, zejména velkých sportovních akcí a činnosti SOČR. 

Komise v dubnu dostala k vyjádření několik významných marketingových projektů (Dvojka – 

Rozmarné léto, Radio Wave, Radiožurnál – kampaň Tváře), které projednala na svém zasedání 

za přítomnosti vedení ČRo. Hlavním tématem jednání o marketingových projektech byl dopad 

krize spojené s vládními omezeními způsobenými šířením nového koronaviru a predikce 

dalšího vývoje. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvy: 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo (Ostrava) a FMG Artists, s.r.o., 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ČRo (Ostrava) a Jiřím Halfarem. 

Dále se Komise detailně věnovala probíhajícím soudním sporům vedeným ČRo v 1. čtvrtletí 

2020. Pravidelnou čtvrtletní zprávu o aktivních soudních sporech na jednání Komise přednesla 

vedoucí právního oddělení PhDr. Havlíková. 

 

Dne 15. 5. 2020 (Zápis 5/2020)  

Komise se na své květnové schůzi věnovala průběžným výsledkům hospodaření za období 

leden až březen 2020. Kromě pravidelné zprávy finanční ředitel M. Vojslavský informoval 

Komisi o aktuální situaci spojené s „koronavirovou“ krizí a o očekávaných dopadech na 

hospodaření ČRo. 

 

Dne 12. 6. 2020 (Zápis 6/2020) 

Na červnovém zasedání byla Komisi předložena Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 

2019, včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky. Komise zprávu prostudovala a 

projednala a doporučila ji Radě ČRo ke schválení. Podrobnější zprávu o projednání výroční 

zprávy podal předseda Komise na veřejné schůzi Rady ČRo 24. 6. 2020. 

Kromě výroční zprávy se Komise se na své květnové schůzi věnovala průběžným výsledkům 

hospodaření za období leden až duben 2020, doplněným o informaci o aktuální situaci spojené 

s „koronavirovou“ krizí a o očekávaných dopadech na hospodaření ČRo. 



  

 

Komise v červnu dostala k vyjádření několik významných marketingových projektů, které 

projednala na svém zasedání za přítomnosti vedení ČRo (Dvojka – Rozmarné léto, ČRo Plus – 

kampaň PILÍŘE, Radiožurnál – Prázdninový reportér, Rádio DAB Praha). 

 

 

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně dalších projednávaných bodů, jsou dokumentovány ve výše 

uvedených zápisech z jednání Komise, které jsou uloženy v sekretariátu Rady. 


