
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 3. 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 ve 3. čtvrtletí roku 2020 v 

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

 

Dne 15. 7. 2020 (Zápis 7/2020)  

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

hospodaření ČRo za období leden až květen 2020, kterou prezentoval ředitel ekonomiky M. 

Vojslavský. Připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvu: 

- na pronájem zasedací místnosti mezi ČRo a společností Radioservis, a.s. 

a dále potom dodatky k nájemním smlouvám – slevy na nájemném v souvislosti s nouzovým 

stavem vyhlášeným vládou v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19: 

- Martin Hájek, Praha, pronájem prostoru – jídelna, 
- Martin Hájek, Praha, pronájem prostoru – bufet, 
- Radioservis a. s., Praha, pronájem prostoru – prodejna, 
- Samizdat s. r. o., Praha, pronájem prostoru – školení, vzdělávání, 
- Merlin Machine s. r. o., Praha, provozování nápojových automatů, 
- Coca Cola Beverages ČR, spol. s r. o., Praha, provozování nápojových automatů, 
- Dallmayr Vending & Office k. s., Praha a regiony, provozování nápojových a svač. 

Automatů, 
- Carmina Bohemica z. s., Praha Karlín, zkušebna, 
- Red Café Classic 10, s. r. o., Ostrava, radioklub, 
- Bohumila Bulavová, Ostrava, pronájem prostoru – kosmetický salón, 
- Dušan Franek, Ostrava, pronájem prostor – nábytek a interiér, 
- Panima spol s. r. o., Ostrava, pronájem prostor – kulturní akce, veletrhy, 
- BG District s. r. o., Hradec Králové, radioklub, 
- Makai atelier s. r. o., Plzeň, pronájem prostor – ateliér, 
- Agentura 4 Pro s. r. o., Plzeň, pronájem prostor – kulturní akce, veletrhy, 
- Cherub Inn s. r. o., Plzeň, jídelna, 
- Pancéřníček s. r. o., pronájem prostor – chov a prodej rybiček, 
- ČTK, Zlín, pronájem prostor - kanceláře. 

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

2020. Pravidelnou čtvrtletní zprávu o aktivních soudních sporech na jednání Komise přednesla 

vedoucí právního oddělení PhDr. Havlíková. 

 

Dne 24. 8. 2020 (Zápis 8/2020)  

Komise se na své srpnové schůzi věnovala průběžným výsledkům hospodaření za období leden 

až červen 2020, které prezentoval ředitel ekonomiky M. Vojslavský. 



  

 

Kromě pravidelné zprávy o hospodaření Komise dále obdržela v srpnu k vyjádření návrh 

aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2020. Návrh aktualizace rozpočtu předložený vedením ČRo 

byl Komisí projednán a členové Komise se jednomyslně shodli na doporučení Radě ČRo k jeho 

schválení. Podrobnější zprávu o projednání aktualizace rozpočtu podal předseda Komise na 

veřejné schůzi Rady ČRo 26. 8. 2020. 

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

projednala na svém zasedání za přítomnosti vedení ČRo. Jednalo se o komunikační kampaně:  

- Dvojka – „Na Dvojce si vyberete“, 

- Radiožurnál – „Prázdninový reportér 2020“, 

- Vltava – „Vltava má můj hlas“, 

- Radio Wave – propagace pořadů Čelisti, Balanc, Šeptem. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvy: 

- na pronájem zkušebny na dobu určitou mezi ČRo a Pavlem Kopeckým, 

- na pronájem zkušebny na dobu určitou mezi ČRo a  Carmina Bohemica z. s., 

- na pronájem kanceláře na dobu neurčitou mezi ČRo a Itca Central Europe s. r. o. 

a dále potom dodatky k nájemním smlouvám – slevy na nájemném v souvislosti s nouzovým 

stavem vyhlášeným vládou v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19: 

- Plzeňská filharmonie, pronájem prostor na dobu neurčitou, 

- Ranchero Food Services s.r.o., pronájem Radiocafé Vinohradská 12. 

 

Dne 18. 9. 2020 (Zápis 9/2020) 

Na zářijovém zasedání byla Komisi předložena pravidelná průběžná zpráva o výsledcích 

hospodaření ČRo za období leden až červenec 2020, kterou prezentoval ředitel ekonomiky M. 

Vojslavský. Připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvu: 

- na pronájem kanceláře na dobu neurčitou mezi ČRo a Michalem Hvězdou. 

 

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 vyžádala 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. 


