
 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 3. čtvrtletí 2021 

 

Zprávu sestavil a předkládá Mgr. Jiří Hrabovský, 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 v 3. čtvrtletí roku 2021 v 

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

 

 

Dne 23. 7. 2021 (Zápis 7/2021)  

 

Vzhledem k ukončení členství J. Šuchmana v Komisi proběhla na červencovém zasedání 

Komise volba předsedy a místopředsedy Komise – předsedou byl zvolen Jiří Hrabovský, 

místopředsedou Jakub Chytil. Členem expertního týmu pro výběr rozhlasových poplatků se stal 

J. Vyskočil. 

 

Komise se zabývala pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku hospodaření ČRo za období 

leden až květen 2021, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo.  

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení dodatek č. 3 k nájemní smlouvě společnosti 

Cherub Inn, s.r.o. a dodatek č. 3 k nájemní smlouvě společnosti BG District, s.r.o. 

 

 

Komise projednala významné marketingové akce k LOH Tokio a MFF KV, a dále se zabývala 

vyhodnocením významných marketingových akcí „Tváře Radiožurnálu“ a „Vyhrajte 

traktůrek“. Komise dostala informaci o obchodování s mediálním prostorem. 

 

Dále se Komise detailně věnovala probíhajícím soudním sporům vedeným ČRo ve 2. čtvrtletí 

2021, ve kterých v daném období nedošlo k významným změnám. 

 

V souvislosti s pandemickou situací a jejími možnými dopady na hospodaření ČRo vedení ČRo 

informovalo Komisi, že od května došlo k výraznému snížení nákladů a vzhledem 

k předzásobení by ČRo neměl mít nejméně do konce léta žádné náklady. 

 

 

Dne 20. 8. 2021 (Zápis 8/2021)   

 

Komise se zabývala pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku hospodaření ČRo za období 

leden až červen 2021, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

Komise konstatovala, že hospodaření se vyvíjí dle plánu. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvu s Pavlem Kopeckým.  

 

Komise se také zabývala vyhodnocením několika významných marketingových akcí – „Na 

Dvojce si vyberete 2“, „Brandová kampaň ČRo Plus“ a „Dan Bárta – Nevinnosti světa“.  

 

Komise se zabývala pohledávkami po splatnosti více než 180 dnů – z předložených podkladů 

vyplývá, že tyto pohledávky jsou vymáhány a jsou předmětem soudních sporů. 

 



Dne 23. 9. 2021 (Zápis 9/2021)  

 

Dne 25. 8. 2021 byl na veřejné schůzi Rady ČRo usnesením 62/21 zvolen členem Dozorčí 

komise Marek Vích, nahradil J. Šuchmana, který ukončil členství v DK 8. 7. 2021. 

 

Komise se zabývala pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku hospodaření ČRo za období 

leden až červenec 2021, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

Komise konstatovala, že hospodářské výsledky odpovídají plánu. Komise se zabývala daňovým 

režimem ČRo a finančními výnosy. 

 

Komise projednala významné marketingové akce „ČRo Pohoda“, „Na Dvojce si vyberete 2“ a 

„Volby 2021“, a dále se zabývala vyhodnocením marketingových akce „ČRo Vltava“. 

 

Komise projednala s vedením ČRo otázku penetrace DAB+ přijímačů a digitalizaci 

rozhlasového vysílání. 

 

 

Kromě pravidelných průběžných zpráv o výsledcích hospodaření se Komise na všech 

zasedáních v uplynulém čtvrtletí věnovala aktuálním a očekávaným dopadům současné krize 

na hospodaření ČRo, ke kterým si průběžně vyžaduje podklady od vedení ČRo.  

 

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně dalších projednávaných bodů, jsou 

dokumentovány ve výše uvedených zápisech z jednání Komise, které jsou uloženy v 

sekretariátu Rady. 


