
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 2. 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 ve 2. čtvrtletí roku 2019 v 

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

 

Dne 16. 4. 2019 (Zápis 4/2019)  

DK se na dubnovém jednání věnovala významným marketingovým projektům Ráno na Radiu 

Wave, Studio 39 a zejména projektu stanice Dvojka, kde si DK vyžádala rozklad rozpočtu a 

podrobné rozúčtování nákladů na kampaň. 

 

Dále se DK věnovala pravidelné čtvrtletní zprávě o probíhajících soudních sporech. 

 

Vedení ČRo, M. Vojslavský, prezentovalo DK aktuální vývoj kauzy DPH v ČRo a návrh na 

aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2019, která s touto kauzou souvisí. Návrh na aktualizaci 

rozpočtu byl DK projednán a DK jej doporučila Radě ČRo ke schválení, což bylo součástí 

zprávy předsedy DK na veřejné schůzi Rady ČRo 24. 4. 2019. 

 

DK na svém dubnovém zasedání zabývala také pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku 

hospodaření ČRo za období leden až únor 2019, připomínky a dotazy členů DK byly 

projednány s vedením ČRo. 

 

DK dále nominovala svého člena J. Hrabovského do Expertního týmu výběru rozhlasových 

poplatků, který schází na čtvrtletní bázi a o své činnosti informuje DK.  

 

Dne 17. 5. 2019 (Zápis 5/2019)  

Z marketingových projektů se na květnovém zasedání DK věnovala opět hlavně projektu 

komunikační kampaně Český rozhlas Dvojka, ke které si DK vyžádala podrobný produkční 

rozpočet, který byl následně předložen vedením ČRo. 

 

DK se dále zabývala také pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku hospodaření ČRo za 

období leden až březen 2019, připomínky a dotazy členů DK byly projednány s vedením ČRo. 

 

Na vyžádání DK proběhly na květnovém zasedání dvě prezentace, a to zprávy o činnosti a 

hospodaření společnosti Radioservis (J. Malina, předseda představenstva, R. Kolek, ředitel) a 

Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška (Gabriela Drastichová, ředitelka). 

 

Dne 14. 6. 2019 (Zápis 6/2019) 

Na červnovém zasedání byla DK předložena Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2018, 
včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky. 
 



  

 

Dozorčí komise zprávu prostudovala a projednala a doporučila ji Radě ČRo ke schválení. 
Podrobnější zprávu o projednání výroční zprávy podal předseda DK na veřejné schůzi Rady 
ČRo 14. 6. 2019 
 

Z významných marketingových projektů se DK v červnu zabývala především projekty Den s 

Českým rozhlasem na KVIFF, Projekt Vinohradská 12, Regionální magazín, Koncert k 95. 

výročí ČRo Brno a Svět knihy. 

 

DK se dále zabývala také pravidelnou souhrnnou zprávou o výsledku hospodaření ČRo za 

období leden až duben 2019, připomínky a dotazy členů DK byly projednány s vedením ČRo. 

 

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

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


