
 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 1. čtvrtletí 2022 

 

Zprávu sestavil a předkládá Mgr. Jiří Hrabovský, 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 2022 v 

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

 

 

Dne 21. 1. 2022 (Zápis 1/2022)  

 

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

leden až listopad 2021, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením ČRo. 

Komise byla seznámena s předběžnými výsledky roku 2021. Komise se dále podrobněji 

zabývala otázkou dlužníků za rozhlasový poplatek, kteří jsou v insolvenčním řízení.  

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení změnu v osobě nájemce k nájemní smlouvě 

ze dne 9. 10. 2020 s M. Hvězdou na nového nájemce Dream walker studio s.r.o. 

 

Komise projednala významné marketingové akce ČRo ZOH Peking 2022. Komise se shodla na 

nutnosti aktualizace projektových listů marketingových kampaní s důrazem na správné 

nastavení hodnotících kritérií. 

 

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

2021, ve kterých v daném období nedošlo k významným změnám. 

 

 

Dne 18. 2. 2022 (Zápis 2/2022)   

 

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

leden až prosinec 2021, Komise byla seznámena s konečnými výsledky hospodaření 2021 před 

auditem. Komise se dále zabývala výběrem rozhlasových poplatků v roce 2021, zejména 

náklady na SIPO a přechodem na přímé platby. Komise také řešila otázku nákladů na právní 

služby. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvy s Adéla Dvořáková, 

Agentura 4PRO s.r.o., Carmina Bohemica z.s. 

 

Komise projednala významné marketingové akce Vltava má můj hlas podzim, 

AM_DAB_2021, Brandová-kampaň_Plus, Dvojka_Na Dvojce si vyberete_PODZIM_2021, 

RzSport_DAB^M_prosinec2021, Rž_Tváře Radiožurnálu_2021.  

 

 

 

Dne 18. 3. 2022 (Zápis 3/2022)  

 



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

leden 2022. Komise se zabývala rozložením finančního majetku Českého rozhlasu a vkladem 

u Sberbank. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení nájemní smlouvu se Spolkem přátel 

vydávání časopisu Host a smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s. 

 

Komise projednala významné marketingové akce Doba DABová duben 2022, Dvojka Jaro 

2022, Radiožurnál Sport DAB^M duben 2022. 

 

Komise projednala se zástupci ČRo seznam plánovaných veřejných zakázek pro rok 2022. 

Komise se také setkala s interní auditorkou ČRo, seznámila se s její činností v roce 2021 a 

plánem činnosti v roce 2022. 

 

 

 

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  

 

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně dalších projednávaných bodů, jsou 

dokumentovány ve výše uvedených zápisech z jednání Komise, které jsou uloženy v 

sekretariátu Rady 


