
 

  

 

 

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu 

za 3. 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 3. čtvrtletí roku 2019 v 

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

 

Dne 19. 7. 2019 (Zápis 7/2019)  

Komise se na červencovém jednání věnovala významným marketingovým projektům a 

zejména projektu Xaver a host. V souvislosti s využitím barterových obchodů v této kampani 

si Komise  vyžádala speciální prezentaci zaměřenou na využívání barterových obchodů, kde by 

tento projekt posloužil jako případová studie. 

 

Dále se Komise věnovala pravidelné čtvrtletní zprávě o probíhajících soudních sporech 

vedených ČRo k 30. 6. 2019 (přednesl vedoucí právního oddělení). 

 

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

výsledku hospodaření ČRo za období leden až květen 2019, připomínky a dotazy členů Komise 

byly projednány s vedením ČRo. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 

2019 mezi ČRo (Hradec Králové) a BG District, s.r.o.  na dobu neurčitou s účinností ode dne 

podpisu tohoto dodatku a uveřejněním dodatku v registru smluv. 

 

Dne 9. 8. 2019 (Zápis 8/2019)  

Z marketingových projektů se na srpnovém zasedání Komise věnovala vyhodnocení projektů: 

- Den s Českým rozhlasem na KVIFF 

- Koncert k 95. výročí ČRo Brno 

- Ráno na Radiu Wave. 

 

Na vyžádání Komise proběhla prezentace k fungování a využívání barterových obchodů pro 

financování marketingových projektů ČRo (přednesl J. Hošna) a prezentace projektu „Můj 

rozhlas“ (přednesl J. Malina). 

 

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

období leden až červen 2019, připomínky a dotazy členů Komise byly projednány s vedením 

ČRo. 

 

Komise projednala a doporučila Radě ke schválení následující nájemní smlouvy: 

- nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha)  a CARMINA BOHEMICA z.s.  na dobu určitou od 1. 

9. 2019 do 30. 6. 2020 

- nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha)  a MGA. Jakubem Čížkem na dobu určitou od 1. 9. 2019 

do 30. 6. 2020 



  

 

- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na dobu určitou ze dne 1. 2. 2016 mezi ČRo (České 

Budějovice) a Janou Deutschovou na dobu určitou od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

- nájemní smlouvu mezi ČRo a Pivovarem Pražan, s.r.o. na pronájem kavárny na dobu 

určitou od data účinnosti smlouvy po dobu pěti let s využitím opce a s účinností od podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

Komise se zabývala stavem výběru rozhlasových poplatků, o kterém informoval člen Komise 

J. Hrabovský, který je členem expertního týmu pro výběr rozhlasových poplatků. 

 

Dne 11. 9. 2019 (Zápis 9/2019) 

Z významných marketingových projektů se Komise v září zabývala projekty: 

- Xaver a host – outdoorová kampaň 

- Galakoncert k 90 letům ČRo Ostrava 

- Regionální magazín 

- „Rozděleni svobodou“ 

- Tváře Radiožurnálu 

- vyhodnocení komunikační kampaně ČRo Dvojka 

 

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

období leden až červenec 2019, připomínky a dotazy členů Komise 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. 


