
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 1. čtvrtletí 2021 

 

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 2021 v 

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

 

Dne 15. 1. 2021 (Zápis 1/2021) 

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

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

projednány s vedením ČRo. 

V rámci diskuze o hospodaření proběhla s vedením ČRo diskuze k plánovanému hospodaření 

v rámci fondu digitalizace v roce 2021. M. Vojslavský k tomu přednesl prezentaci, kterou si 

komise vyžádala. 

Komise se zabývala vyhodnocením významných marketingových projektů, a to: 

- vyhodnocením  komunikační kampaně Rozmarné léto na Dvojce 

- vyhodnocením propagace pořadů Čelisti, Balanc a Šeptem na stanici Radio Wave. 

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

2020, a to zejména jejich možnými dopady na hospodaření ČRo. Pravidelnou čtvrtletní zprávu 

o aktivních soudních sporech na jednání Komise přednesla vedoucí právního oddělení PhDr. 

Havlíková. 

 

Dne 12. 2. 2021 (Zápis 2/2021)  

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

Jiří Vyskočil a Jakub Chytil. Proběhla volba předsedy a místopředsedy. Předsedou Dozorčí 

komise byl zvolen Jiří Šuchman, místopředsedou Jiří Hrabovský. 

Předseda Rady ČRo Miroslav Dittrich informoval novou Komisi o požadavcích a prioritách 

Rady ohledně jejího fungování a byla dohodnuta pravidla pro komunikaci a transfer dokumentů 

mezi Radou, vedením ČRo a Dozorčí komisí. 

Na únorové schůzi se Komise věnovala průběžným výsledkům hospodaření, finanční ředitel 

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

2020 před ukončením účetní uzávěrky. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení dodatky k nájemním smlouvám, a to slevy 

na nájemném v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou v rámci boje proti šíření 

nemoci COVID-19: 

- mezi ČRo a Ranchero Food Services s.r.o., na pronájem kavárny – ČRo Vinohradská 

- mezi ČRo a Radioservis a. s. na pronájem prodejny – ČRo Vinohradská  



  

 

- mezi ČRo a Radioservis a. s. na pronájem kanceláří a skladů – ČRo Vinohradská  

- mezi ČRo a Syndikátem západočeských novinářů, z. s. na pronájem kanceláře – ČRo 

Plzeň. 

Komise se také zabývala vyhodnocením několika významných marketingových projektů a 

zároveň byla seznámena s plánem významných marketingových akcí pro rok 2021. 

 

Dne 19. 3. 2021 (Zápis 3/2021) 

Komise se zabývala výsledky hospodaření ČRo za rok 2020. Ekonomický ředitel M. 

Vojslavský představil Komisi výsledky hospodaření za rok 2020 před auditem, ke kterým 

proběhla podrobná diskuze s vedením ČRo. 

Komise se na březnovém zasedání zabývala také pravidelnou zprávou o výsledku hospodaření 

ČRo za leden 2021, která byla také projednána s vedením ČRo. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s. a ČRo (Olomouc). 

 

 

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 

Komise průběžně sleduje dopady nejen u výběru rozhlasových poplatků, jako u hlavního zdroje 

financování ČRo, ale i u plánovaných sponzoringových akcí, zejména velkých sportovních akcí 

a činnosti SOČR. 

 

 

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

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


