
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 1. 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 v 1. čtvrtletí roku 2019 v 

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

 

Dne 18. 1. 2019 (Zápis 1/2019)  

Komise se na svém lednovém zasedání zabývala zejména výsledkem hospodaření 

předcházejícího roku, kdy ČRo předložil předběžný výsledek před auditem. Komise byla 

zároveň informována o plánovaném harmonogramu zpracování uzávěrky minulého roku včetně 

auditu a podání daňového přiznání. Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní 

smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a BG District s.r.o. na dobu neurčitou, navazující na 

smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a Ondřejem Plasem ze dne 31. 8. 2018.  

Komise se na tomto zasedání zabývala rovněž probíhajícími soudními spory. 

Vzhledem k tomu, že uvedené zasedání bylo posledním zasedáním Komise ve stávajícím 

složení, proběhlo na jeho konci oficiální rozloučení s končícími členy komise. 

 

Dne 25. 2. 2019 (Zápis 2/2019)  

Komise se v únoru sešla poprvé v novém složení Filip Hejl, Jiří Hrabovský, Ondřej Škorpil, Jiří 

Šuchman a Marek Vích. Komise nejprve zvolila svého předsedu a místopředsedu. Předsedou 

byl zvolen Jiří Šuchman, místopředsedou Filip Hejl. 

Předsedkyně Rady Hana Dohnálková informovala novou Komisi o požadavcích Rady ohledně 

jejího fungování a byla dohodnuta pravidla pro komunikaci a transfer dokumentů mezi Radou, 

vedením ČRo a Komisí. Přítomní zástupci Rady stručně představili aktuálně řešená témata. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvu na pronájem ordinace v 

budově ČRo mezi ČRo a MS Medical, s.r.o. na dobu neurčitou. 

 

Dne 22. 3. 2019 (Zápis 3/2019) 

Komise se na březnovém zasedání zabývala výsledky hospodaření za rok 2018 a za leden 2019. 

Dále se komise zabývala významnými marketingovými projekty. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení následující nájemní smlouvy: 

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne  16. 7. 2014 mezi ČRo (Brno) a Českou tiskovou 

kanceláří s účinností od podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv, 

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne  1. 11. 2001 mezi ČRo (Zlín) a ZLÍN JUST, spol. 

s.r.o. s účinností od podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv, 

- nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Syndikátem západočeských novinářů na dobu 

neurčitou s účinností od podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv. 

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

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


