
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 4. čtvrtletí 2019 
 

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 4. čtvrtletí roku 2019 v 

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

 

Dne 18. 10. 2019 (Zápis 10/2019)  

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

hospodaření ČRo za období leden až srpen 2019, připomínky a dotazy členů Komise byly 

projednány s vedením ČRo. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvy: 

- nájemní smlouvu mezi ČRo Ostrava a RED CAFE CLASSIC 10, s.r.o. na dobu neurčitou s 

účinností od 1. 1. 2020, 

- nájemní smlouvu mezi ČRo Ostrava a Ostravským Centrem Nové Hudby, z.s. na dobu 

neurčitou s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v 

registru smluv, 

- dodatek č. 5  k nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2010 mezi ČRo a Radioservisem, a.s. na dobu 

neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku a jeho uveřejněním v registru smluv. 

 

 

Dne 22. 11. 2019 (Zápis 11/2019)  

Z marketingových projektů se na listopadovém zasedání Komise věnovala především 

marketingové kampani Dvojka. Proběhla diskuse s vedením ČRo ohledně stanovování 

hodnotitelných cílů této kampaně, ale i obecně u ostatních kampaní. 

 

Komise se dále zabývala také pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku hospodaření ČRo za 

období leden až září 2019, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

 

Proběhla prezentace předběžného návrhu rozpočtu ČRo na rok 2020, který Komisi představil 

ředitel ekonomiky Martin Vojslavský. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení následující nájemní smlouvy: 

- nájemní smlouvu mezi ČRo a Vltavskou Plavební, s.r.o. na pronájem kavárny na dobu 

určitou od data účinnosti smlouvy po dobu pěti let s využitím opce a s účinností od podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami, 

- nájemní smlouvu mezi ČRo Ostrava a Matějem Šustou na dobu neurčitou s účinností od 1. 

1. 2020, 

- nájemní smlouvu mezi ČRo Ostrava a Činčila money, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 

podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv. 

 

 

  



  

 

Dne 13. 12. 2019 (Zápis 12/2019) 

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

leden až říjen 2019, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

 

Komise projednala návrhu rozpočtu ČRo na rok 2020, který jí byl předložen na předchozím 

jednání v listopadu, a doporučila Radě jeho schválení. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení následující nájemní smlouvy: 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Martinem Hájkem na provozování 

zaměstnanecké jídelny na dobu určitou s účinností od 21. 12. 2019 do 23. 12. 2023, 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Martinem Hájkem na provozování bufetu 

v atriu rozhlasu na dobu určitou s účinností od 21. 12. 2019 do 23. 12. 2023. 

 

Komise byla také informována o stavu výběru rozhlasových poplatků, který byl prezentován 

na zasedání expertního týmu pro výběr rozhlasových poplatků 22. 11. 2019, kterého se 

zúčastnili zástupce Komise v expertním týmu Jiří Hrabovský a předseda Komise. 

 

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

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


