
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 1. 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 v 1. čtvrtletí roku 2020 v 

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

 

Dne 17. 1. 2020 (Zápis 1/2020)  

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

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

projednány s vedením ČRo. 

 

Dále se Komise zabývala významnými marketingovými projekty, kde kromě nových projektů 

pro 1. čtvrtletí 2020 měla na programu vyhodnocení projektů za 4. čtvrtletí 2019. Komise se 

podrobně věnovala vyhodnocení 11 projektů, připomínky a dotazy členů Komise byly 

projednány s vedením ČRo a zodpovězeny během jednání, případně doplněny dodatečně. 

 

Komise ocenila projekty Konference Evropa bez železné opony a Schody času – 30 let svobody 

za to, jak se k nim Český rozhlas postavil a naplnil tím svou veřejnoprávní roli. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvy: 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Jiřím Halfarem, 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Mgr. Renátou Spisarovou-Kotík, 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a RED CAFE CLASSIC 10, s.r.o.. 

 

Dále se Komise detailně věnovala probíhajícím soudním sporům vedeným ČRo ve 4. čtvrtletí 

2019. Pravidelnou čtvrtletní zprávu o aktivních soudních sporech na jednání Komise přednesla 

vedoucí právního oddělení. 

 

 

Dne 14. 2. 2020 (Zápis 2/2020)  

Komise se na své únorové schůzi věnovala průběžným výsledkům hospodaření, finanční ředitel 

M. Vojslavský informoval Komisi o průběžných výsledcích hospodaření ČRo za rok 2019 před 

ukončením účetní uzávěrky. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení následující nájemní smlouvy: 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Ranchero Food Services s.r.o., 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a REKORD CZ MĚSTSKÝ 

MOBILIÁŘ, s. r. o. 

 

 

  



  

 

Dne 13. 3. 2020 (Zápis 3/2020) 

Komise se zabývala výsledky hospodaření ČRo za rok 2019. Výsledky hospodaření před 

auditem představil Komisi finanční ředitel M. Vojslavský, připomínky a dotazy členů Komise 

byly projednány s vedením ČRo. 

 

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

projednala na svém zasedání za přítomnosti vedení ČRo. K některým projektům si Komise ještě 

vyžádala detailní kvantifikaci cílů těchto marketingových kampaní. 

 

Komise dále projednala a doporučila Radě ke schválení následující nájemní smlouvy: 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Spolkem Fotografická Galerie Fiducia, 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a ICZ, a.s., 

- smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Radioservisem, a.s. 

 

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

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


