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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Malá 4 
Praha 6 

i 

PSČ: 162 00 

Jednatel: Karel Kasal 

Způsob jednání: Oprávnění jednat za spo

lečnost má jednatel. 

Č.j.: Ru/138/01 Irfíl/f 
Zasedání Rady 10 / bod 5 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o., se sídlem v Praze 6, Malá 4, IČO : 
26145430 l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s n á z v e m 
Rádio Zeppelin. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio Zeppelin. Časový rozsah 
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Lokální hudební stanice. 
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3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočet 95,3 M H z / 5 k W P R A H A - S T R A H O V I I 

dle příslušného listu technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré 
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o licenci č. RR 0528. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný list technických parametrů tvoří příloha č. 2. 

Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0528, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 689, kterou účastník doplnil 
podáními, které byly Radě doručeny dne 20.3.2001 pod č.j. 1086 a dne 17.5.2001 pod č.j. 1849, 
s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady 
(zejména projekt rozhlasové stanice Rádio Zeppelin, výpis z obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 74240, ze dne 19.3.2000, a bankovní informace o 
účastníku řízení od ústavu Komerční banka a.s., pobočka Praha 6, ze dne 19.3.2001), předložené 
v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 17.4.2001 a při veřejném 
slyšení dne 24.4.2001. 

Při posuzování žádostí Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že společnost BROADCAST MEDIA, s.r.o., je způsobilá stát se 
provozovatelem s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 



Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 21.3.2001. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se 
pohlíží, jako by nebyla podána. 

V Praze dne 12.6.2001 

předseda ErftrJ^peS^republiky pro 



PŘÍLOHA č.l 

Změna z pracovního názvu na název trvalý 
Při pohovoru o udělení licence pro frekvenci 95,3 FM jsme uvedli pracovní název „ Rádio Soft „ . Název který 
bychom chtěli prezentovat v případě udělení licence je „Rádio Zeppelin „ . / . . . / 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Základní charakteristika programu: Lokální hudební stanice 

/.../ 
- Rádio SOFT bude hudební metropolitní CLASSIC ROCK rádio 

/.../ 

Programové bloky 
/.../ 

1. Ranní program - nejaktivnější část dne mezi 6.00 a 9.00. Vyšší podíl mluveného 
slova, zpravodajské a publicistické relace v celou a půl, možný je i stručný přehled 
titulů v patnácté a pětačtyřicáté minutě před reklamním blokem. Posluchač musí 
dostat v průběhu každé ranní půlhodiny (lhostejno kdy zapne rádio) nezbytný 
plný informační servis, vhodný pro vykročení do nového dne - zopakování a 
aktualizace zpráv z večerních zpravodajských relací, počasí, doprava, 
očekávané události atd. K rozvoji zábavné morning show se stavíme značně 
skepticky. 

2. Dopolední program - do 12.00. Hudební proud s aktuálním zpravodajstvím každou 
hodinu, stručné a přesné moderátorské vstupy jako v každém hudebním rádiu. 
Akcent na uvolněné tempo a pozitivní atmosféru. 

3. Polední program - mezi 12.00 a 13.00. Větší zpravodajská relace, shrnutí ranního 
dění. 

4. Odpolední program - od 13.00 do 17.00. Vracíme se k aktuálnímu zpravodajství 
každou hodinu, po patnácté hodině přichází dynamizace moderování. 

5. Večerní a noční program - pro rozhlas nepříliš efektivní čas, vhodný pro reprízy 
nebo na hudební publicistiku. Protože classic rockový formát je oblíbený 
především v rockerském prostředí, tj. v restauracích a klubech, je strategicky 
správné omezit vstupy moderátora po 22. hodině na minimum a akcentovat hlavně 
identifikace a autopromotion, aby v těchto entitách mluvené slovo příliš nerušilo. 

Zpravodajství 

/.../ Není třeba, aby bylo tak rozsáhlé, ale v každém případě musí přesné, výstižné a hlavně 
přehledné. Vzniká tendence vytvářet celodenní příběh - sledování dominující události a 
stručnými vstupy j i přibližovat posluchači. 
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Pro rádio, orientované spíše na muže, je důležitý větší podíl sportu než je u rádií zvykem. 
Samozřejmě, jde především o dva hlavní mužské sporty - kopanou a hokej, ale lze je rozvíjet 
i na městské bázi nižších soutěží. Důležité je také uvádění sportovních akcí mezi 
očekávanými událostmi /. . ./ 

Hudební publicistika 

V podstatě obsahuje dva protikladné okruhy - historické pořady (profily klasických hvězd, 
sběratelské rarity, hodinka s Beatles, subjektivní výběry hudby různých osobností apod.) a 
informace o nových nahrávkách. Protože klasický rockový formát je hodně postaven na 
produktech minulosti, jde většinou už jen o reedice. Do hudební publicistiky můžeme zařadit i 
komentované záznamy koncertů, /. . ./ 

Podíl mluveného slova 
/. . ./ pro hudební rádio výrazně rockového zaměření je ideální nejméně 10% podíl mluveného 
slova včetně autoproma, /. . ./ 

Noční slaďáky 

Pozdně noční programový blok se bude posilovat skladbami, které mohou zjemňovat celkový 
zvuk stanice. U classic rockových rádií bývá zvykem, že jsou blíže současnému AC formátu 
než skladby v normálním denním vysílání. 

SHRNUTÍ KONTROLOVATELNÝCH 
PROGRAMOVÝCH PARAMETRU 

Podíl mluveného slova 10% včetně autoproma v čase 
od 6:00- 18:00 hodin 

Podíl české tvorby 10% 

Zpravodajství jedna zpravodajská relace v hodině, od 
6:00- 10:00 a od 14:00 - 18:00 v pracovní 
dny a o víkendech od 7:00 - 10:00 sobota , 
15:00- 18:00 neděle. 
Pražské dopravní zpravodajství v rámci 
ranního informačního bloku 

cílová skupina recipientů 
Cílová skupina je 35-55 let 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4Z0 2 7481 3830, fax : +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http:ffwww.rrtv.cz 

1 
Účastník řízení: B R O A D C A S T MEDIA, s.r.o. 

Malá 4 

162 0 0 Praha 6 

J 

Rozhodnutí 

Rz/9/02 /Jff 

Zasedání Rady 22 bod 27 

Vyřizuje: Mgr. Mojmír Náplava 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění 
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 
46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto 

rozhodnut í : 

Změna skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/138/01 ze dne 12.6.2001, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 7.12.2001, 
doručeným Radě dne 10.12.2001 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 4649, spočívající 
ve: 

změně označení názvu programu na: 

označení názvu programu: Rádio Beat, 

s e s c h v a l u j e . 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http:ffwww.rrtv.cz


Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 7.12.2001. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode 
dne jeho doručeni. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě. 

V Praze dne 18.12.2001 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-maíl: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: BROADCAST MEDIA, s.r.o. 

Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 

L J 

Souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

Rz/163/02 / / f ^ 

Vyřizuje: Mgr. Mojmír Náplava 

Na základě žádosti účastníka řízení ze dne 29.3.2002, doručené Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen „Rada") dne 1.4.2002 a zaevidované v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1078, doplněné 
podáním ze dne 31.5.2002, doručeným Radě dne 5.6.2002 a zaevidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 2249, a podáním ze dne 11.6.2002, doručeným Radě dne 14.6.2002 a zaevidovaným v knize došlé 
pošty Úřadu Rady pod č.j. 2418, se podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, má za to, že Rada souhlasí se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/138/01 ze dne 
12.6.2001, spočívající ve změně licenčních podmínek na: 

Formát programu: Hudební s rockovou orientací 

Po-Pá: 6.00-18.00 zpravodajství (druh zpráv: sport, lokální, mezinárodní, národní) - vždy v celou, a to 
minimálně 2 minuty 

6.30-8.30 krátký přehled zpráv v půlhodině - minimálně 1 minuta 

6.00-18.00 dopravní servis - podle aktuální situace, minimálně však jednou do hodiny 30 sec. 

6.00-18.00 servis - dle aktuální potřeby 

zábava - moderování několikrát v hodině bez přesného časového vymezení 

hudba - rocková orientace 

identifikační jingle vždy na začátku hodiny 

promo spoty v reklamní pauze dle potřeby 

komerční komunikace - reklama a sponzoring dle zákona 

So a Ne 7.00-18.00 víkendový zpravodajský přehled („víkendový guláš rádia Beat") - vždy v celou, 
minimálně 1 min. 30 sec. 
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6.00-18.00 servis - dle aktuální potřeby 

zábava - moderování několikrát v hodině bez přesného časového vymezení 

hudba - rocková orientace 

identifikační jingle vždy na začátku hodiny 

promo spoty v reklamní pauze dle potřeby 

komerční komunikace - reklama a sponzoring dle zákona 

Tok hudby doplněn vstupy moderátorů, v různých dnech večer speciální pořady hudebně 
magazínového typu, věnované pokaždé jiné problematice. 

Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje dle této změny licenčních podmínek specifikované též 
ve shora uvedených podáních. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích dne 28.2.2002. 

V Praze dne 29.6.2002 

předseda Rady 
pro r o z h l a s o v é í H g l ^ g r ^ y s i l á n l 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481,0885, e-mail: info@rrtv.cz, httpy/www.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 

Říčanská 2399/3 

101 00 Praha 10 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/40/05 
Zasedání Rady 3/ poř. č. 15 
Vyřizuje; Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalšich 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízeni (správního řádu), v platném znění, vydala dne 2. února 2005 toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio Beat prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnuti č.j. Ru/138/01 ze dne 12. června 2001, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízeni podáním doručeným Radě dne 11. ledna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 2005.01.11.11, požádal o prodlouženi doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 
31 . prosince 2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší 
dobu. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

ROZHODNUTÍ: 
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 5. ledna 2005; 
• čestné prohlášeni, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízeni, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 10, že ke dni 31 . prosince 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečeni, že k 29. listopadu 2004 nemá splatný nedoplatek na 

pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášeni, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními: 

OZP Praha potvrzuje, že k 28. prosinci 2004 nemá splatný nedoplatek; 
• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Karel Kasal - 1 1 . ledna 2005 - nemá záznam 
Radovan Vaškovič - 4. ledna 2005 - nemá záznam 
Jana Hučíková - 4. ledna 2005 - nemá záznam 
Andrew Dower - 4. ledna 2005 - nemá záznam + čestné prohlášeni; 

• čestné prohlášeni, že nenf společníkem provozovatele vysíláni ze zákona ani obchodních společnosti 
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.; 
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce 
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 plsm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řizenl nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného 
pro rozhlasové či televizní vysíláni z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle 
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada na základě posouzeni žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a 
licenci prodloužila na dobu do 31 . prosince 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 11. ledna 2005. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
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BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
IČ: 26145430 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/542 /zab/BRO 
Č. j . :zab/966/2012 
Zasedání R a d y č. 5 - 2012 / poř.č.: 30 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 
5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Tachov 96,2 MHz / 200 W 
(vysíláním zásobeno 6 487 obyvatel), alt. Tachov 107,6 MHz / 200 W a alt. Tachov 98,8 MHz/ 200 W, 
toto: 

rozhodnutí: 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Tachov 96,2 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 6 
487 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem 
k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v 
intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 
Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, 
Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence 
Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Tachov 96,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 10 / 49 45 
06. 

Kmitočty Tachov 107,6 MHz / 200 W a Tachov 98,8 MHz / 200 W nelze v současné době využít z 
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

Nedílnou součástí rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Tachov 96,2 
MHz / 200 W a mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální 
úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole. 
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Odůvodnění: 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence 
Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Benešov 96,9 MHz /0 ,2 kW; Beroun 107,7 
MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 
92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 
0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 92,5 
MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy Vary 106,8 MHz / 0,2 kW; Kladno 
107,5 MHz / 0,09 kW; Klatovy 103,3 MHz / 0,4 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-
Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,2 kW; 
Olomouc 93,8 MHz / 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 
MHz / 0,2 kW; Praha 95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; 
Strakonice 107,7 MHz / 0,4 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Trhový Štěpánov 101,6 MHz / 0,2 kW; 
Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 99,1 MHz 
/ 0,1 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 MHz / 0,5 kW. 

Provozovatel rozhlasového vysílání BROADCAST MEDIA, s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 7. 
června 2011 č.j. 4838 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Tachov 107,6 MHz / 200 W, alt. 98,8 MHz / 200 W, alt. 96,2 MHz / 200 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/1925/2011) a souhlasila s 
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Dne 14. února 2012 č.j. 1743 Rada obdržela zkoordinovaný kmitočet, tak jak bylo uvedeno v žádosti: 

Tachov 96,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 12 48 10 / 49 45 06 
ERPmax 200 W 

Další požadované kmitočty 107,6 MHz a 98,8 MHz nelze v současné době využít z důvodu 
nekompatibility se stávající sítí VKV kmitočtů. Kmitočet Tachov 107,6 MHz není kompatibilní s 
kmitočtem Domažlice 107,8 MHz. Kmitočet Tachov 98,8 MHz není kompatibilní s kmitočty Arber 98,8 
MHz, Burglengenfeld 98,8 MHz a Deggendorf 98,8 MHz. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace 
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného 
ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 6. února 2012 a byla použita 
databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Tachov 96,2 MHz byl stanoven počet obyvatel: 6 487. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze 
dne 24. února 2011. 

Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Tachov 96,2 MHz / 200 W, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu 
technického parametru uvedeného v žádosti. 

Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických 
parametrů Tachov 96,2 MHz / 200 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Lokální hudební stanice s rockovou 
orientací", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence. 

966-2 



Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je 
použit výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu 
stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových 
pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače Tachov 96,2 MHz / 200 
W zásobeno cca 6 487 obyvatel. Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného 
diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto případě je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na daném území vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 1 
regionální rozhlasový program provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy 
a 3 regionální soukromé rozhlasové programy. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být potenciálními 
posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na daném území (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) byla vyhlášena dvě 
licenční řízení v roce 2002 a 2010. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonitv v dané žádosti o změnu licence provozovatele BROADCAST MEDIA s.r.o.  
Z výše uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o  
nedostatečně bonitním na to. aby mohl být předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na  
základě hodnotících kritérií dle $ 17 odst. 1 písm. a), b). c). e) a q) rozhodovat zda je možné  
udělit souhlas dle $ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 

Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně 
skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s 
licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada 
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). 
Základní programovou specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho 
žádost obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost BROADCAST MEDIA s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Beat, s neměnnou základní programovou specifikací „Lokální hudební 
stanice s rockovou orientací". Cílem programu {jak vyplývá z projektu, na základě kterého byla 
provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o udělení licence tomuto 
programu) je provozovat vysílání rockového rádia. 
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu Rádio Beat a dalších programů zachytitelných na 
daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o udělení resp. 
neudělení souhlasu s požadovanou změnou. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze 
zhodnotit především následující: 

§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická, organizační a technická 
připravenost. 

Rádio Beat je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysíláni v zákonem stanovené lhůtě. 
Rádio Beat je od roku 2004 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje 
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reklamního času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice. Co se týče ekonomické 
připravenosti, struktury a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání, jeho finančního 
zajištění a schopnosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu, ve všech těchto bodech je projekt zcela 
vyhovující, neboť připravenost k realizaci projektu je garantována tím, že Rádio Beat je součástí silné 
mediální skupiny Radio Investments a díky tomuto silnému ekonomickému a investičnímu zázemí si 
můžeme dovolit provozovat a rozvíjet žánrové stanice často i menšinových žánrů (Radio 1, Rádio 
Beat, Country). Společnost Radio Investments je součástí mezinárodní skupiny evropských 
rozhlasových stanic a celá tato skupina generuje zisky v řádech milionů Eur. Pokud jde o organizační 
připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysílání v zákonem 
stanovené lhůtě, disponuje plně profesionálním týmem i vlastní vysílací technologií. Stejně tak 
technickou vybavenost žadatele Rada shledala víc než dostatečnou. Všechny tyto skutečnosti také 
potvrzuje příloha provozovatele k této žádosti o změnu. 

§ 1 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. transparentnost vlastnických vztahů. 

Společnost vlastní 100 % Radio Investments s.r.o. 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. přínos navrhované programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. 

V uvedené lokalitě je Rádio Beat svým programovým zaměřením obohacením rozmanitosti stávající 
programové nabídky. Není zde zastoupen program s podobným zaměřením a žánrem, nevysílá zde 
žádná stanice klasické rockové hudby. Díky své vyprofilovanosti, díky aktivnímu spojení s cílovou 
skupinou, kterou tvoří hudbou, postoji k životu a společnými zkušenostmi z dob minulých dodnes 
pevně spojená skupina obyvatel, díky spolupráci s lidmi, jejichž jména jsou a budou pojmem pro své 
odborné znalosti, životní postoje nebo podíl na vzniku a vývoji české rockové scény, díky 
hobbystickému, přesto profesně vybroušenému přístupu kmenových moderátorů i externistů, velmi 
specifikovanou složkou rozhlasového trhu v České republice.(Podrobnosti jsou obsaženy v žádosti) 

§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby 

Přínos programu Rádia Beat v oblasti původní tvorby je více než dostačující - původní rozhlasové 
pořady tvoří ojedinělou složku vysílání rádia Beat. Jsou součástí identity stanice. Rádio Beat 
spolupracuje s renomovanými hudebními publicisty a osobnostmi i české rockové scény. Speciální 
hudební pořady má v současné době na programu rádio Beat každý večer. Podrobný popis viz 
příloha. 

§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele k zajištění rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. 

Do vysílání jsou zařazovány informace reagující na aktuální téma ze života menšinové populace. 

Vzhledem k tomu, že Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Tachov 96,2 MHz / 200 W 
(vysíláním zásobeno 6 487 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 
odst. 1 Rada udělila provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, 
Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat (licence 
Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Tachov 96,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 10 / 49 45 
06. 

Kmitočty Tachov 107,6 MHz / 200 W a Tachov 98,8 MHz / 200 W nelze v současné době využít z 
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
účinek. 

V Praze dne: 28.2.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (přehled, 17.2.2012, Zachyt i te lnost programů - Tachov 96,2 MHz.) , 
Dokument (mapa, 17.2.2012, mapa Tachov) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.07 13:42:12 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha č. 5 k dopisu čj. ČTÚ-15 868/2012-613 ze dne 13. 2. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače TACHOV_96 ,2 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (6 487 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
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Programy zachytitelné vTachově 96,2 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 

Rádio Programová skladba 
vysílání 

Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-
publicistická celoplošná 
stanice 

posluchači, 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; 
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, 
aktuální informace o dopravě, energetice a o 
počasí; autentická vyjádření politiků, představitelů 
institucí a podniků a dalších osobností; publicistické 
příspěvky specializované pořady věnované 
ekonomice, kultuře, sportu, česká i zahraniční 
populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému 
životu, 
národnostním 
menšinám 

CRo 2 Praha Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější 
věkové skupiny, z 
nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a mluveného 
slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host 
do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak 
to vidí... 

Přebírá pořady regionálních 
studií 

Český rozhlas / 
CRo 3 Vltava 

Kulturní stanice (syntéza 
všech druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní 
zpravodajská Mozaika- info z kulturv, recenze vážné 
hudbv. Matiné - setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čaiovna-pořad pro novou generaci 
kultur, posluchačů, večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů 
pořad se zabývá 
osudy Romů a jejich 
životní kulturou 

Český rozhlas / 
CRo 6 

Šest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na přibližování vzniku, vývoje 
a života občanské společnosti České republiky a 
evropských zemí, pořady zaměřené na kulturu, 
ekonomiku, historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních 
menšin. Věnuje se 
tématům, která jsou 
vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / Plzeň regionální stanice pro 
západní Čechy -
Plzeňský a Karlovarský 
kraj 

nejrůznější 
věkové skupiny 

tradiční (lidová, folklorní a 
klasická hudba) i moderní 
trendy (rock, country, folk, 
klubová scéna) 

Zpravodajství, informační servis, sport, publicistika, 
zábavné pořady 

Zaměření na informace z 
regionu, odpojování podle 
krajů 

víkendové a 
sváteční křesťanské 
pořady 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné 
rádio zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 40% 
česká hudba, střední 
proud, rock, dance, folk, 
country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 
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MEDIA BOHEMIA a.s. / hudební a zábavná 20-35 let s pop a lehčí rock 80.-90. let programové bloky během dne, důraz na seriozní aktuální informace z oblasti 
Hitrádio Dragon stanice pro střední 

generaci 
mírným přesahem 
na obě strany 

pop a lehčí rock 80.-90. let 
informace, muzika, informace, soutěže, tipy, film, 
hudební novinky, hitparáda 

pokrytí 

RTV Cheb, k.s. / 
RÁDIO EGRENSIS 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

propagace regionální a 
vůbec české tvorby, podíl 
české hudby 30% 

Zpravodajství, počasí, sport, podnikatelská inzerce, 
kultura v regionu, kvizy, písničky na přání, filmové 
minuty 

kultura v regionu 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné zpravodajské 
a informační rádio, 
v hudební složce vysílání 
s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 25 • 
50 

Maximální zaměření na 
českou hudební produkci -
65%, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního podílu 
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech a 
přesné formě, spolupráce 
s radnicemi velkých měst 

Rádio Samson, s.r.o. / 
Rádio SAMSON 

žánrová rozhlasová 
stanice pro country, folk 
a trampskou hudbu 

20-60 let s 
přesahem 

folk, country, trampská 
muzika, blues a příbuzné 
žánry 

specializované žánrové hudební pořady, 
zpravodajství 

Aktuální informační rubriky, 
zprávy a kulturní servis 
týkající se především 
kultury regionu, informace z 
hudebního dění 

skladby 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

Programy zachytitelné dobře: 
Rádio Programová skladba 

vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Rádio ProTon s.r.o. / Rodinná hudební 
rozhlasová stanice s 
kontaktními prvky 

p. 18-39 let Pop 90. let, taneční hudba, 
aktuální novinky 

Zpravodajství, informační speciál, počasí, přehled 
tisku, sport, dopravní informace, písničky na přání, 
zábava a soutěže, podíl mluveného slova 12% ve 
všední dny, 10% o víkendu a svátcích 

informace z plzeňského 
magistrátu a místních 
úřadů, sportovní, kulturní a 
dopravní servis z regionu 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Rádio Blaník Západní 
Čechy 

hudebně informační 
program 

20-45 s přesahy AC formát, 50-70% country 
a folk 

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní program, 
vlastní pořady 

Informace regionálního 
významu, kulturní servis z 
regionu 

Rádio West Plzeň, 
s.r.o. / Rádio EVROPA 
2 - Západ 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

12-30 let jako Evropa 2 - HOT AC -
současné hity středního 
proudu s největšími hity 80. 
a 90. let, domácí tvorba 10 
% 

pravidelné zpravodajské vstupy, informační rubriky, 
sportovní servis, filmové novinky, počasí 
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í vys í lán 
Praha 2 .12 ( 
I274 813 830 
@ rrtv.cz info 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
IČ: 26145430 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/603 /zab/BRO 
Č. j . :zab/991/2012 
Zasedání R a d y č. 5 - 2012 / poř.č.: 32 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 
5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO BEAT (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v sloučení vysílačů Trhový Štěpánov 101,6 MHz 
/ 200 W a Humpolec Želiv 101,6 MHz / 500 W na stanoviště Křivsoudov 101,6 MHz / 500 W toto 

rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, 
Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO BEAT (licence č.j.: 
Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to ke sloučení vysílačů Trhový Štěpánov 101,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 
15E0046 / 49N4258 a Humpolec Želiv 101,6 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 15E1439 / 49N3034 
na stanoviště Křivsoudov 101,6 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 15E0640 / 49N3813. 

Kmitočty Trhový Štěpánov 101,6 MHz/ 200 W, a Humpolec Želiv 101,6 MHz / 500 W, které byly 
provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ 261 45 430, se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, 
PSČ 101 00 uděleny dne 13. července 2010, Sp. znVIdent.: 2010/87/dol/BME a dne 19. dubna 2011, 
Sp. zn./ldent.: 2010/1169/zab/BRO dle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu nelze nadále 
využívat. 

Nedílnou součástí rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena 
hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole. 
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Odůvodnění: 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence 
Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Benešov 96,9 MHz /0 ,2 kW; Beroun 107,7 
MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 
92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 
0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 92,5 
MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy Vary 106,8 MHz / 0,2 kW; Kladno 
107,5 MHz / 0,09 kW; Klatovy 103,3 MHz / 0,4 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-
Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,2 kW; 
Olomouc 93,8 MHz / 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 
MHz / 0,2 kW; Praha 95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; 
Strakonice 107,7 MHz / 0,4 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Trhový Štěpánov 101,6 MHz / 0,2 kW; 
Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 99,1 MHz 
/ 0,1 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 MHz / 0,5 kW a Tachov 96,2 MHz / 200 W. 

Provozovatel rozhlasového vysílání BROADCAST MEDIA, s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 27. 
června 2011 č.j. 5316 o změnu souboru technických parametrů spočívající v sloučení vysílačů Trhový 
Štěpánov 101,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15E0046 / 49N4258 a Humpolec Želiv 101,6 MHz 
/ 500 W, souřadnice WGS 84: 15E1439 / 49N3034 na stanoviště Křivsoudov 101,6 MHz / 500 W, 
souřadnice WGS 84: 15E0640 /49N3813 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/2184/2011) a souhlasila s 
odesláním výše uvedené žádosti o sloučení kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad 
(dále jen ČTÚ). 

Dne 14. února 2012 č.j. 1744 Rada obdržela zkoordinovaný kmitočet, tak jak bylo uvedeno v žádosti: 

Křivsoudov 101,6 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13 
ERPmax 500 W 

Zároveň ČTÚ Radě sdělil, že stávající VKV kmitočty Trhový Štěpánov 101,6 MHz, a Humpolec Želiv 
101,6 MHz, které byly předány k využití dopisy čj. 87 422/2010-613 ze dne 28. 6. 2010 a čj. 22 
204/2011-613 ze dne 14. 3. 2011 nelze dále využívat. 

Kmitočet Trhový Štěpánov 101,6 MHz, souřadnice WGS 84: 15 00 46/49 42 58 byl provozovateli 
přidělen dne 13. července 2010, Sp. znJIdent.: 2010/87/dol/BME. 
Počet obyvatel zásobených signálem je 12 tisíc. 

Kmitočet Humpolec Želiv 101,6 MHz / 500 W souřadnice WGS 84: 15 14 39 / 49 30 34 byl 
provozovateli přidělen dne 19 dubna 2011, Sp. znJIdent.: 2010/1169/zab/BRO. 
Počet obyvatel zásobených signálem je 27 tisíc. 

Dále ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného 
ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 13. 2. 2012 a byla použita databáze 
počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Křivsoudov 101,6 MHz byl stanoven počet obyvatel: 31 893. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
účinek. 

V Praze dne: 28.2.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 20.2.2012, mapa Křivsoudov) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.07 13:43:02 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-22 453/2012-613 ze dne 13. 2. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače K Ř I V S O U D O V 101,6 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (31 893 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
l l 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pre rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/938/zab 
Č. j . :zab/1776/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 37 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Trutnov 2 
91,4 MHz /150 W toto: 

Rada udělujejDrovozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, 
č.p.2399, PSC 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Trutnov 2 91,4 MHz / 1 5 0 W ze souřadnice WGS 84: 15 54 25 / 50 33 22 na 
souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Trutnov 2 91,4 MHz / 150 
W. 

Odůvodnění: 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence 
Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká 
Lípa 107,8 MHz /0 ,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz /0 ,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
M H z / 0 , 1 k W ; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz /0 ,2 kW; Kladno 107,5 MHz /0 ,09 kW; Klatovy 103,3 MHz /0 ,4 kW; Křivsoudov 101,6 
MHz / 0,5 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Lovosice 
107,7 MHz / 0,15 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,2 kW; Olomouc 93,8 MHz 
/ 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 MHz / 0,2 kW; Praha 
95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 
0,4 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 96,2 MHz / 0,2 kW; Trutnov - Šibeník 91,4 MHz / 0,15 kW; 
Třinec 96,0 MHz / 0,2 kW; Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; 
Velké Meziříčí 99,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 91,1 MHz / 0,2 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 
MHz / 0,5 kW. 

Dne 2 1 . října 2011 č.j. 8251 byla Radě doručena žádost provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
spočívající v přidělení kmitočtů Rosice 91,4 MHz / 200 W; Uherský Brod 94,2 MHz / 200 W; Náchod 

rozhodnutí 
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101,2 MHz / 200 W a Rakovník 107,6 MHz / 200 W a změně stanoviště vysílače Trutnov 91,4 MHz / 150 
W ze souřadnice WGS 84: 15E5425 / 50N3322 na souřadnice WGS 84: 15E4944 / 50N3116. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem ze dne 3. listopadu č.j zab/3425/2011) a 
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Zároveň byl přeposlán i požadavek o změnu technických parametrů dosud nezkoordinovaného kmitočtu 
Třebíč 99,5 MHz / 200 W spočívající ve změně stanoviště: ze souřadnice WGS 84: 15E5225 / 49N1225 
na 15E5143 /49N1225, vedený pod Sp. zn. 2010/321/dol/BME, č.j.: DOL/1091/2010. 

Rada na 22. zasedání, 2011, poř. č. 36 nepřidělila kmitočet Rakovník I 107,6 MHz z důvodu negativního 
stanoviska ČTÚ. 

Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty: Trutnov 2 91,4 MHz / 1 5 0 W -
přesun kmitočtu na nové stanoviště: 

Trutnov 2 91,4 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 
ERPmax 150 W, 

a zkoordinované kmitočty: Náchod 2 101,2 MHz / 200 W a Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz /100 , které 
budou řešeny separátně. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném 
kmitočtu. 

V Praze dne: 9.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 26.4.2012, mapa Trutnov 91,4 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.05.24 14:35:20 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

H „ „ „ Location: Praha 
1 / 1'Q-d. 



Příloha č. 6 k dopisu čj. ČTÚ-55 024/2012-613 ze dne 2. 4 . 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače T R U T N O V 2_91,4 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (43 184 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(S)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/938/zab 
Č. j . :zab/1778/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 37 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Náchod 2 101,2 MHz / 200 W, toto: 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Náchod 2 101,2 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 34 
283 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích 
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada 
uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, 
č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve 
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu 
Náchod 2 101,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Náchod 2 101,2 
MHz / 200 W a mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné 
intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače. 

Odůvodnění: 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence 
Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká 
Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
M H z / 0 , 1 k W ; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz /0 ,2 kW; Kladno 107,5 MHz /0 ,09 kW; Klatovy 103,3 MHz /0 ,4 kW; Křivsoudov 101,6 
MHz / 0,5 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Lovosice 
107,7 MHz / 0,15 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,2 kW; Olomouc 93,8 MHz 
/ 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 MHz / 0,2 kW; Praha 
95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 
0,4 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 96,2 MHz / 0,2 kW; Trutnov - Šibeník 91,4 MHz / 0,15 kW; 
Třinec 96,0 MHz / 0,2 kW; Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; 

rozhodnutí 
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Velké Meziříčí 99,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 91,1 MHz / 0,2 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 
MHz / 0,5 kW. 

Dne 2 1 . října 2011 č.j. 8251 byla Radě doručena žádost provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
spočívající v přidělení kmitočtů Rosice 91,4 MHz / 200 W; Uherský Brod 94,2 MHz / 200 W; Náchod 
101,2 MHz / 200 W a Rakovník 107,6 MHz / 200 W a změně stanoviště vysílače Trutnov 91,4 MHz / 150 
W ze souřadnice WGS 84: 15E5425 / 50N3322 na souřadnice WGS 84: 15E4944 / 50N3116. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem ze dne 3. listopadu č.j zab/3425/2011) a 
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Zároveň byl přeposlán i požadavek o změnu technických parametrů dosud nezkoordinovaného kmitočtu 
Třebíč 99,5 MHz / 200 W spočívající ve změně stanoviště: ze souřadnice WGS 84: 15E5225 / 49N1225 
na 15E5143 /49N1225, vedený pod Sp. zn. 2010/321/dol/BME, č.j.: DOL/1091/2010. 

Rada na 22. zasedání, 2011, poř. č. 36 nepřidělila kmitočet Rakovník I 107,6 MHz z důvodu negativního 
stanoviska ČTÚ. 

Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty: 

Náchod 2 101,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37 
ERPmax 200 W 

a zkoordinované kmitočty: Trutnov 2 91,4 MHz / 1 5 0 W - přesun kmitočtu na nové stanoviště a Uherský 
Brod - Vodárna 94,2 MHz /100 , které budou řešeny separátně. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 2. 4. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Náchod 2 101,2 MHz byl stanoven počet obyvatel: 34 283 . 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 
24. února 2011. 

Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Náchod 2 101,2 MHz / 200 W, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu 
technického parametru uvedeného v žádosti. 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání 2011, poř.č. 45. 

Hodnocení změn v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů 
Náchod 2 101,2 MHz / 200 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadované změny, tedy zda jde o změny v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Lokální hudební stanice s rockovou 
orientací", lze tedy požadované změny vyhodnotit jako změny v intencích původně udělené licence. 
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Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače kmitočtu: 

Náchod 2 101,2 MHz byl stanoven počet obyvatel: 34 283. 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen 
statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v těchto případech je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na území kmitočtu Náchod 2 101,2 MHz vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 
celoplošné a 2 regionální rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé 
rozhlasové programy a 3 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak 
mohli být potenciálními posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na území kmitočtu Náchod 2 101,2 MHz (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) bylo 
vyhlášeno jedno licenční řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonitv v dané žádosti o změnu licence provozovatele BROADCAST MEDIA s.r.o.  
Zvýše uvedených důvodů je možno rozhodnout o souborech technických parametrů jako o  
nedostatečně bonitních na to. aby mohly být předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na  
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), e) a g) rozhodovat zda je možné udělit  
souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 
Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 

Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud 
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody 
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou 
specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost 
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost BROADCAST MEDIA s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Beat s neměnnou základní programovou specifikací „Lokální hudební stanice s rockovou 
orientací". Cílem programu flak vyplývá z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena 
licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o udělení licence tomuto programu) je provozovat vysílání 
rockového rádia. 

Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu Rádio Beat a dalších programů zachytitelných na 
daných území jsou v příloze tohoto materiálu, které slouží Radě pro správní úvahu o udělení resp. 
neudělení souhlasu s požadovanými změnami. 
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Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit 
především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická, organizační a technická připravenost. 

Rádio Beat je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysíláni v zákonem stanovené lhůtě. 
Rádio Beat je od roku 2004 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje reklamního 
času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice. Co se týče ekonomické připravenosti, struktury a 
množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání, jeho finančního zajištění a schopnosti zahájit 
vysílání ve stanoveném termínu, ve všech těchto bodech je projekt zcela vyhovující, neboť připravenost 
k realizaci projektu je garantována tím, že Rádio Beat je součástí silné mediální skupiny Radio 
Investments a díky tomuto silnému ekonomickému a investičnímu zázemí si můžeme dovolit provozovat 
a rozvíjet žánrové stanice často i menšinových žánrů (Radio 1, Rádio Beat, Country). Společnost Radio 
Investments je součástí mezinárodní skupiny evropských rozhlasových stanic a celá tato skupina 
generuje zisky v řádech milionů Eur. Pokud jde o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a 
personálně připraven zahájit vysílání v zákonem stanovené lhůtě, disponuje plně profesionálním týmem i 
vlastní vysílací technologií. Stejně tak technickou vybavenost žadatele Rada shledala víc než 
dostatečnou. 

Všechny tyto skutečnosti také potvrzuje příloha provozovatele k této žádosti o změnu. 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. transparentnost vlastnických vztahů. 

Společnost vlastní 100 % Radio Investments s.r.o. 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. přínos navrhované programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. 

Žadatel uvádí: 
Na Rosičku, Uherskobrodsku, Náchodsku a Rakovnicku je Rádio Beat svým programovým zaměřením 
obohacením rozmanitosti stávající programové nabídky. Není zde zastoupen program s podobným 
zaměřením a žánrem, nevysílá zde žádná stanice klasické rockové hudby. 

Rádio Beat bude stejně jak to činí v ostatních regionech v rámci svého zpravodajství poskytovat aktuální 
a kvalitní informace i z nových regionů ze společenského života, kultury a sportu. Informace o dopravě na 
Radiu Beat je vytvářena v těsné spolupráci s posluchači ve všech regionech a předpokládáme velmi 
rychlý a kvalitní dopravní servis i v nových oblastech pokrytých signálem. Rádio Beat bude aktivně 
spolupracovat s místními zastupitelstvy, stejně jako to činí ve všech oblastech kde už vysílá, a pomáhat 
jim při řešení podpory kultury a společenských akcí n a regionální úrovni. 

Naše promo vozidla budou vyjíždět do nových regionů každý měsíc s dárky pro posluchače a budou k 
dispozi i pro akce pořádané místními zastupitelstvy stejně jak to činí ve všech regionech pokrytých 
signálem Radia Beat § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj 
původní tvorby. 

Rádio Beat je díky své vyprofilovanosti, díky aktivnímu spojení s cílovou skupinou, kterou tvoří hudbou, 
postoji k životu a společnými zkušenostmi z dob minulých dodnes pevně spojená skupina obyvatel, díky 
spolupráci s lidmi, jejichž jména jsou a budou pojmem pro své odborné znalosti , životní postoje nebo 
podíl na vzniku a vývoji české rockové scény, díky hobbystickému, přesto profesně vybroušenému 
přístupu kmenových moderátorů i externistů, velmi specifickou složkou rozhlasového trhu v České 
republice. Od doby vzniku je tak k Rádio Beat v mnohých směrech jedinou alternativou pro širokou 
komunitu posluchačů, ( jak vyplývá z oficiálních výsledků měření poslechovosti), kteří zůstávali vždy bud' 
zcela mimo, nebo pouze na okraji zájmu ostatních broadcasterů. (Zde je nutno podotknout, že tato 
situace vyvolala a vyvolává pokusy o napodobování a přisvojování si úspěchu, díky náročnosti a 
odbornosti programu však neúspěšné). Při žádosti o povolení distribuce signálu Radia Beat pro uvedené 
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regiony jsme tedy přihlíželi nejen ke zmíněným skutečnostem a k historickému významu této oblasti 
vývoji českého rocku, ale zcela pochopitelně k neobslouženosti regionů programem, který by, byť 
alespoň příležitostně, uspokojoval poptávku po classic rock formátu. Po důsledné analýze místního 
rozhlasového prostředí jsme tedy nutně dospěli k závěru, že diference aktuálně dostupného programu od 
vysílání Radia Beat je natolik zřetelná, že můžeme naši žádost považovat za zcela legitimní. 

§ 1 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby 

Původní rozhlasové pořady tvoří ojedinělou složku vysílání rádia Beat. Jsou součástí identity stanice a 
„vlajkovou lodí" našeho programu. Na jejich přípravu vynakládáme velké množství energie, využíváme 
maximálně naše know - how a zkušenosti. Rádio Beat spolupracuje s renomovanými hudebními 
publicisty a osobnostmi české rockové scény. Speciální hudební pořady má v současné době na 
programu rádio Beat každý večer, (výčet je uveden v žádosti) 

§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele k zajištění rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice 

Jsme si vědomi toho, že stejně jako na jiných územích ČR, také v Rosicích, Uherském Brodě, Náchodě 
a Rakovníku žijí příslušníci menšinového obyvatelstva. Na tuto skutečnost ve vysílání Rádia Beat 
reagujeme v našich programových prvcích, které jsou svou informační zaměřeností vhodné pro využití ke 
komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z kulturního, 
sportovního a společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu našeho vysílání pořádány. Dalším z 
nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde přirozeně také reagujeme na aktuální témata ze života 
menšinové populace. 

S jistou nadsázkou lze navíc říci, že Rádio Beat svým programem oslovuje kulturní menšinu příznivců 
rockové hudby, skupinu obyvatel se svým vlastním pohledem na svět a vlastní životní filozofií. Skupinu 
tolik perzekuovanou minulým totalitním režimem a tolik opomíjenou současnými masmédii. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném 
kmitočtu. 

V Praze dne: 9.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 26.4.2012, mapa Náchod 101,2 MHz) , Dokument (přehled, 
27.4.2012, Zachyt i te lnost programů - Náchod 101,2 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.05.24 14:35:41 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

H „ 0 c Location: Praha 
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Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-55 024/2012-613 ze dne 2. 4. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole 
VKV vysílače NÁCHOD 2_101,2 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 283 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 



Zachytitelnost rozhlasových programů v Náchodě 101,2 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 
Rádio Programová skladba vysílání Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

ČRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; zprávy z 
politiky, ekonomiky, kultury a sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; autentická vyjádření 
politiků, představitelů institucí a podniků a dalších 
osobností; publicistické příspěvky specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, česká i zahraniční 
populární hudba 

Speciální pořady věnované 
náboženskému životu, 
národnostním menšinám 

ČRo 2 Praha Nezpravodajská celoplošná 
stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a mluveného 
slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu. Čas ke snění, Černobílá mozaika, Radioautomat, 
Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady regionálních 
studií 

Český rozhlas / Kulturní stanice (syntéza Nejrůznější věkové Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní Romano Drom aneb Cesty 
ČRo 3 Vltava všech druhů kultury a umění) skupiny se zájmem 

o kulturu 
přenosy z rockových klubu, 
alternativní hudba 

zoravodaiská Mozaika- info z kulturv. recenze vážné hudbv. 
Matiné - setkání s osobností, odpolední publicistika, 
Čaiovna-pořad pro novou generaci kultur, posluchačů. 

Romů - pořad se zabývá 
osudy Romů a jejich životní 
kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 

Šest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, zaměřená 
nejen na komentování politických událostí, ale zejména na 
přibližování vzniku, vývoje a života občanské společnosti 
České republiky a evropských zemí, pořady zaměřené na 
kulturu, ekonomiku, historické události, 

Zabývá se problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, která 
jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / ČRo Hradec 
Králové 

Regionální stanice Českého 
rozhlasu, vysílání denně od 
5:00 do 20:00 hodin, poté 
ČRo 5 Regionální noc 
(program všech regionálních 
stanic) 

široký výběr hudebních 
žánrů, prostor pro regionální 
autory a interprety 

Zpravodajství, informační servis, počasí a sport, 
publicistika, diskuze, hudba a zábava, soutěže, události 
regionu 

Zaměření na region, dopravní 
informace a regionální počasí 

Český rozhlas / ČRo Pardubice Regionální stanice Českého 
rozhlasu, vysílání denně od 
5.00 do 20.00 hodin, poté 
ČRo 5 Regionální noc 
(program všech regionálních 
stanic) 

široký výběr hudebních 
žánrů, prostor pro regionální 
autory a interprety 

Zpravodajství, informační servis, počasí a sport, 
publicistika, diskuze, hosté, hudba a zábava, soutěže, 
události regionu 

Zaměření na region a 
regionální informace 

0 Roma vakeren - romské 
vysílání 

MEDIA BOHEMIA a. s. / Fajn 
Rádio Life 

Hudební rozhlasová stanice. 
Mluvené slovo s orientací na 
regionální témata a zábavu. 
Regionálně orientované 
zpravodajství a servisní 
informace 

15-29 let hity 70.-90. let s vysokým 
procentem české hudby 

zpravodajství se zaměřením na region, aktuální krátké 
reportáže, informační servis 

zpravodajství se zaměřením 
na region 

Frekvence 1, a. s. / FREKVENCE 1 Všeobecné celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 let 

60.-80. léta + novinky, 40 % 
česká hudba, střední proud, 
rock, dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press klub), 
interaktivita - práce s posluchačem, rádio zábavy a 
informací, zpravodajství a servisní info info o kulturních a 
sportovních aktivitách (konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 
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- zpravodajství 

MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio 
Magie 

nezávislá rozhlasová stanice 
rodinného typu 

p. 20-45 let zejména populární 
hudba+některé menšinové 
žánry (country, folk, oldies, 
nezávislá scéna) 

Zpravodajství (svět, domov, region, sport, doprava a 
počasí), publicistika, kultura, hudební a specializované 
pořady; podíl mluveného slova 9-12 %, podíl zpravodajství 
15 % mluveného slova 

informace z východočeského 
regionu (zejména Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou, 
Trutnov a Hradec Králové) 

MEDIA BOHEMIA a. s. / Rádio 
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY 

Regionální hudební stanice s 
krátkým zpravodajstvím a 
blokem informací 

p. 20-50 let Hudba tvořena z 1/3 hity 60.-
70. let, z 1/3 hity 80. - 1 . 
půlky 90. let, 1/3 současných 
hitů, podíl hudby 85-90 %, 
česká a slovenská hudba 20 
% 

Zpravodajství - doprava, počasí přehled tisku, publicistické 
rubriky, zajímavosti, kultura, zájmové činnosti 

Informace o událostech ve 
Východočeském regionu 

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO 
IMPULS 

Celoplošné zpravodajské a 
informační rádio, v hudební 

p. 30-45 let, s. 25 -
50 

Maximální zaměření na 
českou hudební produkci -

Podíl mluveného slova z celkového denního podílu vysílání 
20-25 %. Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině + servisní 

Informace z regionů 
v pravidelných časech a 

složce vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

65 %, rock, folk, pop informace, aktuální téma dne, kontaktní pořady - reakce 
posluchačů, důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve společnosti 

přesné formě, spolupráce 
s radnicemi velkých měst 

Programy přiiímatelné dobře 
Rádio Černá Hora II s. r. o. / hudební stanice s lokálním p.20-29 let s.12-45 hudba středního proudu a lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a kulturní servis, lokální programové prvky 
RÁDIO ČERNÁ HORA zpravodajstvím let hity 80. a 90. let, formát hot 

AC blížící se až CHR 
sněhový servis, oznamy a hudební upoutávky, písničky na 
přání, hudební pořady, zábava 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(S)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/938/zab 
Č. j . :zab/1779/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 37 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz, toto: 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz (vysíláním zásobeno 
27 032 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích 
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje 
provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, 
PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Uherský 
Brod - Vodárna 94,2 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 37 29 / 49 00 46. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Uherský Brod -
Vodárna 94,2 MHz / 1 0 0 W a mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně 
chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače. 

Odůvodnění: 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Beat (licence 
Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká 
Lípa 107,8 MHz /0 ,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz /0 ,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
M H z / 0 , 1 k W ; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz /0 ,2 kW; Kladno 107,5 MHz /0 ,09 kW; Klatovy 103,3 MHz /0 ,4 kW; Křivsoudov 101,6 
MHz / 0,5 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Lovosice 
107,7 MHz / 0,15 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,2 kW; Olomouc 93,8 MHz 

rozhodnutí 
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/ 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 MHz / 0,2 kW; Praha 
95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 
0,4 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 96,2 MHz / 0,2 kW; Trutnov - Šibeník 91,4 MHz / 0,15 kW; 
Třinec 96,0 MHz / 0,2 kW; Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; 
Velké Meziříčí 99,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 91,1 MHz / 0,2 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 
MHz / 0,5 kW. 

Dne 2 1 . října 2011 č.j. 8251 byla Radě doručena žádost provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
spočívající v přidělení kmitočtů Rosice 91,4 MHz / 200 W; Uherský Brod 94,2 MHz / 200 W; Náchod 
101,2 MHz / 200 W a Rakovník 107,6 MHz / 200 W a změně stanoviště vysílače Trutnov 91,4 MHz / 150 
W ze souřadnice WGS 84: 15E5425 / 50N3322 na souřadnice WGS 84: 15E4944 / 50N3116. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem ze dne 3. listopadu č.j zab/3425/2011) a 
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Zároveň byl přeposlán i požadavek o změnu technických parametrů dosud nezkoordinovaného kmitočtu 
Třebíč 99,5 MHz / 200 W spočívající ve změně stanoviště: ze souřadnice WGS 84: 15E5225 / 49N1225 
na 15E5143 /49N1225, vedený pod Sp. zn. 2010/321/dol/BME, č.j.: DOL/1091/2010. 

Rada na 22. zasedání, 2011, poř. č. 36 nepřidělila kmitočet Rakovník I 107,6 MHz z důvodu negativního 
stanoviska ČTÚ. 

Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty: 

Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 17 37 29 / 49 00 46 
E R P m a x 1 0 0 W 

ERPmax snížen oproti původní žádosti z důvodu zajištění kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména s 
kmitočty Zlín 3 94,3 MHz, Ostrovačice 94,2 MHz a Křepice 94,2 MHz. 

Z toho důvodu byl provozovatel BROADCAST MEDIA s.r.o. vyzván zda s takto zkoordinovaným 
kmitočtem souhlasí. 

Dne 16. dubna 2012 č.j. 4182 bylo Radě doručeno vyjádření, ve kterém provozovatel BROADCAST 
MEDIA s.r.o. uvádí, že souhlasí se snížením výkonu vysílače. 

Dále byly předány zkoordinované kmitočty: Trutnov 2 91,4 MHz / 150 W - přesun kmitočtu na nové 
stanoviště a Náchod 2 101,2 MHz / 200, které budou řešeny separátně. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 2. 4. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz byl stanoven počet obyvatel: 27 032. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 
24. února 2011. 
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Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu 
technického parametru uvedeného v žádosti. 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání 2011, poř.č. 45. 

Hodnocení změn v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů 
Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadované změny, tedy zda jde o změny v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Lokální hudební stanice s rockovou 
orientací", lze tedy požadované změny vyhodnotit jako změny v intencích původně udělené licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače kmitočtu: 

Pro kmitočet Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz byl stanoven počet obyvatel: 27 032. 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen 
statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v těchto případech je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na území kmitočtu Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové 
programy - 4 celoplošné a 1 regionální rozhlasový program provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné 
soukromé rozhlasové programy a 7 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, 
kteří by tak mohli být potenciálními posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je 
nedostatečný. 

Na území kmitočtu Uherský Brod - Vodárna 94,2 MHz (takto nebo alespoň v podobných hranicích 
definovaném) byla vyhlášena tři licenční řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonitv v dané žádosti o změnu licence provozovatele BROADCAST MEDIA s.r.o.  
Zvýše uvedených důvodů je možno rozhodnout o souborech technických parametrů jako o  
nedostatečně bonitních na to. aby mohly být předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na  
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), e) a g) rozhodovat zda je možné udělit  
souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 
Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 

Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud 
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody 
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neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou 
specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost 
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost BROADCAST MEDIA s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Beat s neměnnou základní programovou specifikací „Lokální hudební stanice s rockovou 
orientací". Cílem programu (jak vyplývá z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena 
licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o udělení licence tomuto programu) je provozovat vysílání 
rockového rádia. 

Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu Rádio Beat a dalších programů zachytitelných na 
daných území jsou v příloze tohoto materiálu, které slouží Radě pro správní úvahu o udělení resp. 
neudělení souhlasu s požadovanými změnami. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit 
především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická, organizační a technická připravenost. 

Rádio Beat je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysíláni v zákonem stanovené lhůtě. 
Rádio Beat je od roku 2004 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje reklamního 
času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice. Co se týče ekonomické připravenosti, struktury a 
množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání, jeho finančního zajištění a schopnosti zahájit 
vysílání ve stanoveném termínu, ve všech těchto bodech je projekt zcela vyhovující, neboť připravenost 
k realizaci projektu je garantována tím, že Rádio Beat je součástí silné mediální skupiny Radio 
Investments a díky tomuto silnému ekonomickému a investičnímu zázemí si můžeme dovolit provozovat 
a rozvíjet žánrové stanice často i menšinových žánrů (Radio 1, Rádio Beat, Country). Společnost Radio 
Investments je součástí mezinárodní skupiny evropských rozhlasových stanic a celá tato skupina 
generuje zisky v řádech milionů Eur. Pokud jde o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a 
personálně připraven zahájit vysílání v zákonem stanovené lhůtě, disponuje plně profesionálním týmem i 
vlastní vysílací technologií. Stejně tak technickou vybavenost žadatele Rada shledala víc než 
dostatečnou. 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. t ransparentnost v lastn ických vztahů. 

Společnost vlastní 100 % Radio Investments s.r.o. 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. přínos navrhované programové sk ladby 
k rozmanitost i stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. 

Žadatel uvádí: 
Na Rosičku, Uherskobrodsku, Náchodsku a Rakovnicku je Rádio Beat svým programovým zaměřením 
obohacením rozmanitosti stávající programové nabídky. Není zde zastoupen program s podobným 
zaměřením a žánrem, nevysílá zde žádná stanice klasické rockové hudby. 
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Rádio Beat bude stejně jak to činí v ostatních regionech v rámci svého zpravodajství poskytovat aktuální 
a kvalitní informace i z nových regionů ze společenského života, kultury a sportu. Informace o dopravě na 
Radiu Beat je vytvářena v těsné spolupráci s posluchači ve všech regionech a předpokládáme velmi 
rychlý a kvalitní dopravní servis i v nových oblastech pokrytých signálem. Rádio Beat bude aktivně 
spolupracovat s místními zastupitelstvy, stejně jako to činí ve všech oblastech kde už vysílá, a pomáhat 
jim při řešení podpory kultury a společenských akcí n a regionální úrovni. 

Naše promo vozidla budou vyjíždět do nových regionů každý měsíc s dárky pro posluchače a budou k 
dispozi i pro akce pořádané místními zastupitelstvy stejně jak to činí ve všech regionech pokrytých 
signálem Radia Beat § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj 
původní tvorby. 

Rádio Beat je díky své vyprofilovanosti, díky aktivnímu spojení s cílovou skupinou, kterou tvoří hudbou, 
postoji k životu a společnými zkušenostmi z dob minulých dodnes pevně spojená skupina obyvatel, díky 
spolupráci s lidmi, jejichž jména jsou a budou pojmem pro své odborné znalosti , životní postoje nebo 
podíl na vzniku a vývoji české rockové scény, díky hobbystickému, přesto profesně vybroušenému 
přístupu kmenových moderátorů i externistů, velmi specifickou složkou rozhlasového trhu v České 
republice. Od doby vzniku je tak k Rádio Beat v mnohých směrech jedinou alternativou pro širokou 
komunitu posluchačů, ( jak vyplývá z oficiálních výsledků měření poslechovosti), kteří zůstávali vždy bud' 
zcela mimo, nebo pouze na okraji zájmu ostatních broadcasterů. (Zde je nutno podotknout, že tato 
situace vyvolala a vyvolává pokusy o napodobování a přisvojování si úspěchu, díky náročnosti a 
odbornosti programu však neúspěšné). Při žádosti o povolení distribuce signálu Radia Beat pro uvedené 
regiony jsme tedy přihlíželi nejen ke zmíněným skutečnostem a k historickému významu této oblasti 
vývoji českého rocku, ale zcela pochopitelně k neobslouženosti regionů programem, který by, byť 
alespoň příležitostně, uspokojoval poptávku po classic rock formátu. Po důsledné analýze místního 
rozhlasového prostředí jsme tedy nutně dospěli k závěru, že diference aktuálně dostupného programu od 
vysílání Radia Beat je natolik zřetelná, že můžeme naši žádost považovat za zcela legitimní. 

§ 1 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby 

Původní rozhlasové pořady tvoří ojedinělou složku vysílání rádia Beat. Jsou součástí identity stanice a 
„vlajkovou lodí" našeho programu. Na jejich přípravu vynakládáme velké množství energie, využíváme 
maximálně naše know - how a zkušenosti. Rádio Beat spolupracuje s renomovanými hudebními 
publicisty a osobnostmi české rockové scény. Speciální hudební pořady má v současné době na 
programu rádio Beat každý večer, (výčet je uveden v žádosti) 

§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele k zajištění rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice 

Jsme si vědomi toho, že stejně jako na jiných územích ČR, také v Rosicích, Uherském Brodě, Náchodě 
a Rakovníku žijí příslušníci menšinového obyvatelstva. Na tuto skutečnost ve vysílání Rádia Beat 
reagujeme v našich programových prvcích, které jsou svou informační zaměřeností vhodné pro využití ke 
komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z kulturního, 
sportovního a společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu našeho vysílání pořádány. Dalším z 
nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde přirozeně také reagujeme na aktuální témata ze života 
menšinové populace. 

S jistou nadsázkou lze navíc říci, že Rádio Beat svým programem oslovuje kulturní menšinu příznivců 
rockové hudby, skupinu obyvatel se svým vlastním pohledem na svět a vlastní životní filozofií. Skupinu 
tolik perzekuovanou minulým totalitním režimem a tolik opomíjenou současnými masmédii. 

1779-5 



Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném 
kmitočtu. 

V Praze dne: 9.5.2012 JUDr. Kateř ina Kal istová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (přehled, 27.4.2012, Zachyt i te lnost programů - Uherský Brod 94,2 MHz) , 
Dokument (mapa, 26.4.2012, mapa Uherský Brod 94,2 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.05.24 14:36:12+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ j j g Q Location: Praha 



Příloha č. 5 k dopisu čj. ČTÚ-55 024/2012-613 ze dne 2. 4 . 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače U H E R S K Y B R O D VODARNA_94 ,2 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 032 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
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Zachytitelnost programů v Uherském Brodě 94,2 MHz 
Programy přijímatelné velmi dobře 

Rádio Základní programová 
specifikace 

Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech 
doma i v zahraničí; zprávy z 
politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; 
autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a 
dalších osobností; publicistické 
příspěvky specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, 
sportu, česká i zahraniční 
populární hudba 

Speciální pořady 
věnované náboženskému 
životu, národnostním 
menšinám 

CRo 2 Praha Nezpravodajská celoplošná 
stanice 

Nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, 
zpravodajství, informace, zábava, 
vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší 
době, rubriky Host do domu, Čas 
ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na 
kolečkách, Tobogan, Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice (syntéza 
všech druhů kultury a umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední 
dny stejné - ranní zpravodajská 
Mozaika- info z kulturv, recenze 
vážné hudbv, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika, 
Čaiovna-oořad pro novou generaci 
kultur, posluchačů, večer Opera -
včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - porad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / Šest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 

Celoplošná analyticko-publicistická 
stanice, zaměřená nejen na 

Zabývá se problematikou 
národnostních menšin. 
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ČRo 6 zajímavých pořadů. komentování politických událostí, 
ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské 
společnosti České republiky a 
evropských zemí, pořady 
zaměřené na kulturu, ekonomiku, 
historické události, 

Věnuje se tématům, která 
jsou vámi i námi 
diskutována. 

CRo Brno Regionální stanice Českého 
rozhlasu, vysílání denně od 
05:00-20:00 hod.(po-pá); 
06:00-18:00 (so+ne) 

Dospělí posluchači na 
jižní a východní 
Moravě 

Brněnské vysílání nabízí 
mimořádně pestrou hudební 
nabídku, od populárních a 
folklórních písní až po vážnou 
hudbu, a srovnatelnou pestrost v 
žánrech zpravodajských, 
publicistických i zábavných 

Regionální vysílání v 
Jihomoravském a 
Zlínském regionu 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 
- 49 let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, 
publicistické pořady (Press klub), 
interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a 
informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních 
aktivitách (konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní 
partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

RÁDIO PUBLIKUM, s . r. 
o. / Kiss Publikum 

Hudebně informační stanice 
kulturního zaměření 

p. 25-45 let Hudba 60. léta -
současnost, důraz na 
českou tvorbu 

Soutěže, hraní na přání, bloky 
Dobré ráno, Music Expres, 
Fanclub, Melody time, noční hity. 
Informace, zprávy včetně dopravy, 
sportu a počasí, zajímavosti o 
slavných, hitparády, hudební 
víkendy 

Pracovní příležitosti 
v regionu, 
kalendárium, co 
s volným časem, tipy 
na dovolenou, 
zajímavosti, program 
Váš názor, 

JUKE BOX, spol. s r.o. / 
RÁDIO ČAS - FM 

„Oldies-country rock" hudební 
formát se stručným 
zpravodajstvím 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country&western 

Zpravodajství - ve všední dny 6:00 
-18:00, 

Servisní rubriky - rotace rubrik 

Specifické bloky 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí 
regionálního 
charakteru 
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LONDA, spol. s r. o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné zpravodajské a 
informační rádio, v hudební 
složce vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 25 - 50 Maximální zaměření na 
českou hudební produkci 
- 65 %, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v 
hodině + servisní informace, 
aktuální téma dne, kontaktní 
pořady - reakce posluchačů, důraz 
na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 

Informace z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Rádio Pálavá s. r. o. / 
Rádio Jih 

Regionální hudebně-zábavná 
stanice s důrazem na místní 
zpravodajství 

p. 20-29, s. 16-50 80. léta - současnost -
pop, folk a taneční 
hudba, hudební formát 
hot AC s regionálními 
vybočeními (folk) 1 * 
týdně moravská dechová 
hudba 

Zpravodajství, kulturní servis, 
dopravní informace, počasí, 
informace pro turisty, kontaktní 
pořady, hitparády, seznamky, 
víkendové pořady pro rodinu a 
domácnosti, podíl mluveného slova 
12%, hudba 88% 

Důraz na lokální 
informace 

Rádio Proglas, s . r. o. / 
RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16 % 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6 % 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9 % 
Populární a výplňová 
hudba 42,9 % 

Vysílání s důrazem na křesťanské 
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro 
všechny věkové skupinyje 
kulturním, informačním, 
náboženským, vzdělávacím i 
zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne 
pod 35 % 
Podíl kulturních pořadů neklesne 
pod 7 % slovesných pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež 
neklesne pod 6 % 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

RÁDIO ZLIN spol. s r. o. 
/ Rádio Zlín 

Hudební rozhlasová stanice 
rodinného typu 

p. 20-29 let 

s. 20-35 let 

Hudební formát AC 
s výrazným podílem 
české hudby a pestrostí 
hudebních titulů 

Hudba, zpravodajství a 
publicisti ka. 
hudebně kontaktní porady 
hudba - zábava - informace 
Zpravodajství: po-pá 6.00-17.00, 
důraz na regionální zprav. - důraz 
na dopravu 

Důraz na regionální 
informace - kulturní 
regionální servis -
pozvánky na akce v 
regionu 
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AZ Media a. s . / ROCK 
MAX 

Hudebně zpravodajská a 
kontaktní rozhlasová stanice 

p. 30-45 let s. 45-55 
let, s. 20-30 let 

Rocková hudba v celé šíři 
- o d r. 1967 - až po 
současnost, česká 
produkce 10 % 

Speciální tématické pořady -
hudebně soutěžní a publicistické; 
Zpravodajství vždy v celou hodinu 
6.00-18.00, info z hudby a show-
businessu, kulturně společ. akce 

Regionální 
zpravodajství 
z regionu, kontaktní 
pořady (telefonní 
soutěže), regionální 
publicistika 

Programy pnjímatelné částečně: 
Rádio Základní programová 

specifikace 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

BROADCAST MEDIA s. 
r. o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební stanice 
s rockovou orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10 %, 
informační a zpravodajský servis, 
počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební 
publicistika, zábava 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 / e-mail: info(S)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/220 /zab/BRO 
Č.j.: zab/1944/2012 
Zasedání Rady č. 10 - 2012 / poř.č.: 7 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
BROADCAST MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Řičanská 3, č.p.2399 PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu Ustí 
nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz, toto: 

Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Řičanská 3, 
č.p.2399 PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01) spočívající ve 
změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz ze 100 W 
souřadnice WGS 84: 14 022 / 50 40 45 na kmitočet Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz na 200 W, 
souřadnice WGS 84: 14 02 28 / 50 40 40. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Ústí nad 
Labem - Stříbrníky 104,9 MHz. 

Odůvodnění: 

BROADCAST MEDIA s. r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio BEAT (licence 
Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká 
Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz / 0,2 kW; Kladno 107,5 MHz / 0,09 kW; Klatovy 103,3 MHz / 0,4 kW; Kutná Hora 107,5 
MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 
MHz / 0,2 kW; Olomouc 93,8 MHz / 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; 
Písek 96,6 MHz / 0,2 kW; Praha 95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 
0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 0,4 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Trhový Štěpánov 101,6 MHz / 0,2 kW; 
Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 99,1 MHz / 
0,1 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 MHz / 0,5 kW. 

rozhodnutí 
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Provozovatel BROADCAST MEDIA s.r.o. požádal dopisem ze dne 8. března 2011 č.j. 2236 o změnu 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Omice 91,4 MHz / 200 W alt. 101,6 MHz / 
200 W, Šumperk - Kolšov 107,6 MHz / 500 W alt. 101,5 MHz / 500 W, alt. 95,4 MHz / 500 W, alt. 90,9 
MHz / 500 W a o změnu stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 / 100 W souřadnice: 
14E0222 / 50N4045 na kmitočet Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz / 200 W, souřadnice: 
14E0228 / 50N4040 a zvýšení výkonu kmitočtu Most 93,0 MHz / 200 W na 400 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem ze dne 14. března 2011 č.j. zab/866/2011) a 
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Na 7. zasedání 2011, bod 32 Rada nepřidělila kmitočet Omice 91,4 MHz i 101,6 MHz (souř. WGS 84: 
16"26'39"/49o10'28", ERPmax 0,2 kW) z důvodu negativního stanoviska ČTÚ. 

Na 1. zasedání 2012, bod: 7 Rada zastavila správní řízení o přidělení kmitočtu Šumperk Kolšov 107,6 
MHz / 500 W z důvodu bonity kmitočtu a následném zpětvzetí žádosti a vyhlásila licenční řízení. 

Dne 24. dubna 2012 ve znění doplnění ze dne 4. května 2012 byly Radě doručeny zkoordinované změny 
kmitočtů, tak jak bylo uvedeno v žádosti: kmitočet MOST 93,0 MHz / 400 W, který je řešen separátně a 

Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 02 28 / 50 40 40 
ERPmax 200 W 
Změna stanoviště a zvýšení ERPmax. 

V návaznosti na žádost o doplnění počtu obyvatel pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený 
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., ve vybraných kmitočtových pásmech, stanovil ČTÚ pro následující 
předané VKV kmitočty: 

Pro kmitočet Ústí nad Labem - Stříbrníky stanovil ČTÚ: 102 486 obyvatel, což je o cca 1500 obyvatel 
více, než z původního stanoviště a výkonu vysílače. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne: 22.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 28.5.2012, mapa Ústí nad Labem Stříbrníky 104,9 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.05.31 10:01:53+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

+ n t . n Location: Praha 1944-2 



Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-68 374/2012-613/1 ll.vyř. ze dne 16. 5. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače USTI N/LABEM STŘÍBRNÍKY 104,9 MHz. 

Měří tko: 10 km 
l l 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 / e-mail: info(S)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/1110/zab/BRO 
Č.j.: zab/2625/2012 
Zasedání Rady č. 13 - 2012 / poř.č.: 3 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Rakovník I 105,7 MHz /100 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Rakovník I 105,7 MHz / 1 0 0 W (vysíláním zásobeno 16 
754 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl 
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že 
požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení 
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, 
s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence 
a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Rakovník I 105,7 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 
84: 13 2 9 4 4 / 5 0 07 56. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rakovník I 105,7 MHz / 100 
W. 

Odůvodnění: 

Společnost BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Beat 
(licence Ru/138/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW;Česká 
Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz / 0,2 kW; Kladno 107,5 MHz / 0,09 kW; Klatovy 103,3 MHz / 0,4 kW; Křivsoudov 101,6 
MHz / 0,5 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Lovosice 107,7 
MHz / 0,15 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,2 kW; Náchod 2 101,2 MHz / 0,2 
kW; Olomouc 93,8 MHz / 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 
MHz / 0,2 kW; Praha 95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; 
Rosice 91,4 MHz / 0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 0,4 kW; Tábor98,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 96,2 MHz / 
0,2 kW; Trutnov-Šibeník 91,4 MHz / 0,15 kW; Třinec 96,0 M H z / 0 , 2 kW; Uherské Hradiště 100,0 MHz / 
0,2 kW; Uherský Brod 94,2 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 99,1 MHz 
/ 0,1 kW; Vyškov 91,1 MHz / 0,2 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 MHz / 0,5 kW. 

r o z h o d n u t í : 
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Dne 6. prosince 2011 č.j. 9797 byla Radě doručena žádost provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
spočívající v přidělení kmitočtu Rakovník 105,1 MHz, alt. 105,7 MHz, alt. 87,9 MHz / 200 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem č.j zab/4103/2011) a souhlasila s odesláním 
výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Dne 31 . května 2012 č.j. 5362 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

Rakovník 1105,7 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56 
ERPmax 100 W 

ERPmax snížen oproti původní žádosti z důvodu zajištění kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména s 
kmitočty Mladá Boleslav Doubek 105,7 MHz, Ústí nad Labem - Klíše 105,8 MHz, Karlovy Vary - sídliště 
105,7 MHz. 

Z toho důvodu byl provozovatel BROADCAST MEDIA, s.r.o., požádán o sdělení, zda s takto 
zkoordinovaným kmitočtem souhlasí. 

Dne 12. června 2012 č.j. 5662 bylo Radě doručeno vyjádření, ve kterém provozovatel BROADCAST 
MEDIA, s.r.o. uvádí, že z takto zkoordinovaným kmitočtem souhlasí. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 29 5. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Rakovník I 105,7 MHz byl stanoven počet obyvatel 16 754. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Na základě znalci dostupných údajů, ^zejména rozsahu předpokládaného pokrytí obyvatel ze Souboru 
technických parametrů stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o 
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech na 16 754 obyvatel, a předpokládaných nákladech a výnosech spojených s 
provozováním vysílání z daného kmitočtu dle modelu (dále též jako „Bonitní model"), který byl 
zkonstruován pro účely znaleckého posudku 39-11/2012 a aktualizován o další poznatky a skutečnosti 
spojené s územím, které má být vysíláním z požadovaného souboru technických parametrů pokryto) 
znalec vyslovil svůj odborný názor, že požadovaný soubor technických parametrů není bonitní na 
principu ekonomické rovnováhy výnosů a nákladů souvisejících s provozem daného Souboru 
technických parametrů. 

Aplikovaný Bonitní model výpočtu se opírá o následující předpoklady a výpočty: 

Posouzení bonity Souboru technických parametrů je provedeno na základě vyhodnocení ekonomických 
parametrů provozu rozhlasového vysílání, tj. zda subjekt dosud nedisponující licencí pro provoz 
rozhlasového vysílání je schopen při případném získání licence k využití Souboru technických parametrů 
umožňujících rozhlasové vysílání na výše vymezeném souboru hradit výdaje (náklady) související se 
zajištěním vysílání. 

Na základě provedených analýz, kde hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního 
provozovatele Souboru technických parametrů, aplikace Bonitního modelu, analýza náběhové křivky a 
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nakonec i analýza makroekonomické situace regionu Rakovník I znalec dospěl k názoru, že soubor 
technických parametrů Rakovník I 105,7 MHz / 100 W umožňující maximální pokrytí 16 754 obyvatel v 
dané lokalitě stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o způsobu 
stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových 
pásmech z pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového vysílání není 
bonitní. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne: 17.7.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Přílohy: Dokument (mapa, 4 .6.2012, mapa Rakovník 105,7 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.07.24 14:47:37 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Pří loha č. 4 k dopisu čj. ČTÚ-87 193/2012-613 ze dne 30. 5. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lektromagnet ického pole 
V K V vysí lače RAKOVNÍK 1105,7 M H z (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011) . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (16 754 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q£|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

Sp . zn . / lden t . : 2010 /321 /do l /BME 
Č. j . : zab/164/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 23 - 2012 / poř . č . : 6 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Třebíč 99,5 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 44 332 
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou 
změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení 
základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 
430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat 
(licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Třebíč 
99,5 M H z / 2 0 0 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio 
Beat (licence Ru/138/01), se souborem technických parametrů: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká 
Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz / 0,2 kW; Kladno 107,5 MHz / 0,09 kW; Klatovy 103,3 MHz / 0,4 kW; Křivsoudov 101,6 
MHz / 0,5 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Lovosice 107,7 
MHz / 0,15 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,4 kW; Náchod 101,2 MHz / 0,2 
kW; Olomouc 93,8 MHz / 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 
MHz / 0,2 kW; Praha 95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rakovník 1 105,7 MHz / 0,1 kW; 
Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; Rosice 91,4 MHz / 0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 0,4 kW; Svitavy Opatov 
107,8 M H z / 0 , 2 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 96,2 MHz / 0,2 kW; Trutnov 91,4 MHz /0 ,15 kW; 
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Třinec 96,0 MHz / 0,2 kW; Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Uherský Brod 94,2 MHz / 0,2 kW; Ústí 
nad Labem 104,9 M H z / 0 , 2 kW; Velké Meziříčí 99,1 MHz /0 ,1 kW; Vyškov 91,1 M H z / 0 , 2 kW; Zlín 98,8 
MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 MHz / 0,5 kW. 

Dne 26. března 2010 č.j. 2675 byla Radě doručena žádost provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
spočívající v přidělení kmitočtu Třebíč 91,2 MHz alt. 99,5 MHz / 200 W. 

Správní řízení o přidělení kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W bylo přerušeno dne 6. dubna 2010 z důvodu 
koordinace kmitočtu Českým telekomunikačním úřadem Sp. zn. 2010/321/dol/BME, č.j.: DOL/1091/2010. 

Dne 24. dubna 2012 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

Třebíč 99,5 MHz / 200 W 
souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 23. 4. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001. Dále stanovil v souladu s § 112 odst. 4 zákona předpokládaný územní rozsah, 
ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole. 

Pro kmitočet Třebíč 99,5 MHz byl stanoven počet obyvatel na 44 332. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů. 

Hodnocení tohoto kmitočtu bylo provedeno metodikou přijatou na 8. zasedání 2011, poř.č. 45. tj. 
hodnocení změn v intencích původně udělené licence a bonity souboru technických parametrů. 

Rada na 10. zasedání 2012, bod: 8 vyhodnotila předmětný kmitočet jako nedostatečně bonitní na to, aby 
mohl být předmětem licenčního řízení a odsouhlasila přidělení předmětného kmitočtu. 

Dne 29. srpna 2012 byla Radě doručena žaloba společností LONDA spol. s r.o., b) EVROPA 2, spol. s 
r.o., c) Frekvence 1, a.s. - proti rozhodnutí ze dne 23.5.2012 sp.zn./ldent.: 2010/321/dol/BME,č.j.: 
zab/1918/2012 o přidělení kmitočtu Třebíč 99,5 MHz. 

Dne 5. prosince 2012 byl doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j. 
6A 106/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat 
(licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz/200W. 

V souladu s judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.9.2009, 
č.j. 7 As 61/2009-134 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.8.2012, č.j. 1 As 46/2012-
87) Rada v řízení vyhodnotila otázku bonity předmětného kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W. 

Rovněž na základě judikatury správních soudů Rada vychází z premisy, že jako bonitní lze vyhodnotit 
takový kmitočet, který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání. 

K posouzení schopnosti provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty ve smyslu předchozího odstavce je 
třeba vycházet zejména z ekonomických údajů, tj. z údajů o předpokládaných příjmech a výdajích 
provozovatele vysílání v souvislosti s vysíláním na předmětném kmitočtu. Stanovení výše těchto příjmů a 
výdajů je primárně otázkou odbornou ekonomickou. Proto Rada při svém zasedání konaném dne 
18.12.2012 provedla vsouladu s ustanovením §51, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
důkaz odborným vyjádřením znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s., jež na předmětném zasedání Rady 
ústně přednesl pověřený zaměstnanec znaleckého ústavu Ing. Peter Straňák (pověření založeno ve 
správním spisu). O tomto ústním vyjádření byl vyhotoven též písemný protokol, jenž je založen ve 
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správním spisu. Obdobně je ve správním spisu založen též dřívější vj iné věci vyhotovený znalecký 
posudek 39-11/2012 zpracovaný RSM TACOMA a.s., na který je v odborném vyjádření na některých 
místech pro podrobnosti odkazováno. 

Z odborného vyjádření znaleckého ústavu vyplývá, že odhadované předpokládané měsíční příjmy 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W by činily 71.686,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W by činily 306.050,- Kč. 

Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (44 332 obyvatel podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb.) a z odhadu potenciálně dosažitelné poslechovosti ve výši 5,84 % z počtu 
obyvatel usazených na pokrytém území, stanovené podle metodiky v odborném vyjádření podrobně 
popsané (podklad: RÁDIO PROJEKT - analýza poslechovosti v populaci a sociodemografických 
skupinách ČR zpracovaná pro období 1.7.2011 - 17.12.2011). 

Znalecký ústav v odborném vyjádření podrobně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce 
předpokládaných příjmů z provozování vysílání na předmětném kmitočtu, když popsal metodiku a 
předpokládané příjmy plynoucí z prodeje reklamního času podrobně rozklíčoval v příloze č. 02 odborného 
vyjádření. Přitom je třeba vzít rovněž v úvahu očekávaný postupný náběh předpokládaných příjmů 
v průběhu 12 měsíců, jak vyplývá z přílohy č. 04 odborného vyjádření. 

Obdobně znalecký ústav v odborném vyjádření detailně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce 
předpokládaných výdajů (nákladů) spojených s vysíláním na předmětném kmitočtu, když znovu popsal 
metodiku (zejména identifikaci relevantních skupin / druhů nákladů spojených s provozováním vysílání) a 
vyčíslil jednotlivé náklady podrobně v příloze č. 03 odborného vyjádření. 

Rada vyhodnotila závěry odborného vyjádření, podle nichž odhadované předpokládané měsíční příjmy 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W by činily 71.686,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W by činily 306.050,- Kč a zároveň též podklady, na 
jejichž základě znalecký ústav k těmto závěrům dospěl a podrobné specifikace odborně stanovených 
odhadovaných předpokládaných příjmů a výdajů tak, jak jsou uvedeny v protokolu o odborném vyjádření 
a vjeho přílohách. 

Uvedené údaje o předpokládaných příjmech a výdajích provozovatele vysílání kvalifikovaně odhadnuté 
odborně způsobilou osobou vycházejí z konkrétně v protokolu o odborném vyjádření specifikovaných 
relevantních vstupních údajů, podkladů a skutečností. Zároveň jsou tyto souhrnné údaje též v odborném 
vyjádření podrobně rozklíčovány na jednotlivé dílčí příjmy a výdaje spojené s provozováním vysílání na 
předmětném kmitočtu. Rada nemá důvod o takto stanovených předpokládaných příjmech a výdajích 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu pochybovat. 

Z porovnání údajů o předpokládaných měsíčních příjmech provozovatele (71.686,- Kč) a 
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (306.050,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet 
Třebíč 99,5 MHz / 200 W s ohledem na výrazné převýšení příjmů výdaji by neumožňoval provozovat 
rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému provozovateli rozhlasového vysílání, zvláště za situace, kdy 
je navíc třeba vzít v úvahu, že předpokládané příjmy by postupně nabíhaly v průběhu 12 měsíců, čímž by 
ztráta z provozování vysílání byla v počátečním období ještě dále prohloubena. 

V rámci posuzování bonity kmitočtu Rada dále hodnotila počet programů rozhlasového vysílání již 
zachytitelných na území pokrytém z předmětného kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W. Na daném území je 
zachytitelných celkem 14 rozhlasových programů přijímatelných velmi dobře, (konkrétně se jedná o 
programy: ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Dvojka, ČRo 3 - Vltava, ČRo 6 (AM), ČRo Region-Vysočina, 
Evropa 2, Frekvence 1, Hitrádio Vysočina 94,3 FM, Kiss Hády, Rádio Blaník Jižní Morava, Rádio Hey 
Brno, Rádio Impuls, Rádio Petrov a Rádio Proglas, vedle uvedených jsou pak na pokrytém území 3 
zachytitelné programy přijímatelné dobře: BBC, ČRo Brno a Rádio Blaník Východní Čechy a 1 program 
přijímatelný částečně: Rádio Krokodýl, jak je Radě známo z její úřední činnosti. Z toho je patrné, že již 
nyní je prostředí v oblasti provozování rozhlasového vysílání na pokrytém území značně konkurenční. To 
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má nepochybně nepříznivý vliv na předpokládanou poslechovost vysílání případného nového programu a 
na předpokládané příjmy z reklamy, které jsou již tak rozděleny mezi značný počet provozovatelů 
vysílání. Počet již nyní zachytitelných programů tedy podporuje i zjištění vyplývající se shora uvedeného 
odborného vyjádření, a to jak ve vztahu k očekávatelným (nízkým) příjmům, tak i ve vztahu k nutnosti 
počítat s jejich postupným náběhem, neboť nový provozovatel vysílání by se od počátku pohyboval na již 
značně obsazeném trhu. 

Programy zachytitelné na daném území jsou vysílány ze stanovišť, například: 
Evropa 2 - stanoviště Třebíč, kmitočet nebyl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Hitrádio Vysočina 94,3 FM - stanoviště Třebíč, kmitočet nebyl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Kiss Hády - stanoviště Třebíč, kmitočet nebyl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Rádio Hey Brno - stanoviště Třebíč, kmitočet nebyl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Rádio Petrov - stanoviště Třebíč, kmitočet nebyl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Rádio Proglas - stanoviště Třebíč, kmitočet nebyl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Rádio Blaník Jižní Morava - stanoviště Třebíč, kmitočet byl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Frekvence 1 - stanoviště Jihlava, kmitočet byl přidělen v rámci licenčního řízení, 
Rádio Impuls - stanoviště Jihlava, kmitočet byl přidělen v rámci licenčního řízení. 
Dále Rada hodnotila též počet dříve vyhlášených licenčních řízení vdané oblasti a počet jejich účastníků. 
V oblasti Třebíč bylo v minulosti vyhlášeno jediné licenční řízení, a to v roce 2001, kdy byl kmitočet 98,6 
MHz / 500 W přidělen společnosti ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o. pro program VRANOV (nyní MEDIA 
BOHEMIA a.s. program Rádio Blaník Jižní Morava). Do licenčního řízení na kmitočet 98,6 MHz / 500 W 
se přihlásilo osm žadatelů za podmínek, kdy na území pokryté signálem bylo o sedm konkurenčních 
rozhlasových stanic méně. 

Shora uvedené skutečnosti, tedy zejména relativně dlouhá doba, která uplynula od posledního licenčního 
řízení vdané lokalitě a skutečnost, že kmitočet Třebíč 99,5 MHz / 200 W s ohledem na počet obyvatel 
(44 332), kteří můžou daný signál na daném území přijímat, nelze tedy tento kmitočet srovnávat 
z pohledu atraktivity pro potenciálního zcela nového provozovatele vysílání. 

S ohledem na obsah žádosti účastníka řízení ani na další okolnosti zjištěné v řízení Rada neshledala 
žádné další specifické skutečnosti, které by bylo třeba v rámci posuzování bonity kmitočtu zohlednit. 

Radě proto s ohledem na shora uvedené skutečnosti a důvody nezbylo než vyhodnotit posuzovaný 
kmitočet Třebíč 99,5 MHz / 200 W jako nebonitní. 

Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W dospěla Rada k závěru, 
že přidělením tohoto kmitočtu v tomto řízení nedojde k nepřiměřenému rozšíření současného územního 
rozsahu. Žadatel již vysílá z vysílačů Jihlava 92,5 MHz, Znojmo 93,8 MHz a Velké Meziříčí 99,1 MHz. 
Zkoumaný kmitočet se tak nachází v oblasti, která již je částečně pokryta z okolních vysílačů. 

Přidělením kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 Wtedy do značné míry dojde především k posílení možnosti 
příjmu žadatelova vysílání na území již zčásti pokrytém (mezi kmitočty Jihlava 92,5 MHz, Znojmo 93,8 
MHz a Velké Meziříčí 99,1 MHz), nikoliv primárně k rozšíření již existujícího územního rozsahu vysílání. 
K tomuto závěru Rada dospěla na základě srovnání map předpokládaného územního rozsahu vysílání 
z vysílače Třebíč 99,5 MHz / 200 W a z vysílačů Jihlava 92,5 MHz, Znojmo 93,8 MHz a Velké Meziříčí 
99,1 MHz, z něhož je patrné, že územní rozsah vysílání z vysílače Třebíč 99,5 MHz / 200 W se 
z nezanedbatelné části překrývá s částmi území pokrytými ze zbylých již používaných vysílačů a má ve 
vztahu k nim pouze doplňující účinek. 

Ohledně mírného rozšíření územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení §21, 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu 
vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) rozšíření pokrytého území 
v řízení podle §21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání. 
S ohledem na shora uvedené, zejména s ohledem na srovnání map předpokládaného územního rozsahu 
vysílání z vysílače Třebíč 99,5 MHz / 200 W a z vysílačů Jihlava 92,5 MHz, Znojmo 93,8 MHz a Velké 
Meziříčí 99,1 MHz, má Rada za to, že mírné rozšíření územního rozsahu vysílání po přidělení kmitočtu 
Třebíč 99,5 MHz / 200 W není nepřiměřené a nepřekračuje meze přípustné pro řízení podle §21 zákona 
č. 231/2001 Sb. 
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Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Rádio Beat, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence č. j . : 
Ru/138/01. 

Nemůže tak ve smyslu §21, odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. dojít ke změně základní programové 
specifikace. 

Rada neshledala ani žádný jiný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, neboť zde nebyly žádné skutečnosti, které by mohly způsobit, že by změna vedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. Změna územního rozsahu vysílání oproti území již dříve pokrytému 
je relativně malá, jak vyplývá ze shora uvedených zjištění (kmitočet Třebíč 99,5 MHz / 200 W s e nachází 
geograficky přinejmenším z nezanedbatelné části mezi již využívanými kmitočty, nezměnily by se proto 
podstatně skutečnosti, které by byly hodnoceny při posuzování zákonných skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady podle §17, odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu kjiž pokrytému 
území. 

Žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační (personální obsazení a konkrétní 
organizační struktura), ekonomické (obchodní plán) a technické připravenosti k zahájení vysílání 
z předmětného kmitočtu. Z hlediska transparentnosti vlastnických vztahů lze ze skutečností sdělených 
žadatelem identifikovat konečného vlastníka žadatele. 

V souvislosti s těmito skutečnostmi však rovněž není žádný důvod ktomu, proč by změna územního 
rozsahu vysílání v relativně malém rozsahu (jak shora uvedeno) měla vést k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení, neboť organizační připravenost je dána v souvislosti s j iž probíhajícím 
vysíláním z jiných kmitočtů a zahájením vysílání žňového kmitočtu se na ní nic nemění. Náklady na 
zahájení vysílání již vyráběného programu z nového kmitočtu jsou v porovnání se zahajováním zcela 
nového vysílání také podstatně menší a technickou připravenost žadatel popsal, přičemž s ohledem na 
jeho skutečné provozování vysílání z jiných kmitočtů by Rada neměla důvod o jeho technické 
připravenosti pochybovat. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne: 18.12.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 11.5.2012, mapa Třebíč 99,5 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.01.23 14:20:52 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-68 374/2012-613 ze dne 23. 4. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lektromagnet ického pole 
VKV vysí lače TREBIC 99,5 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (44 332 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
I I 
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VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q£|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

Sp . zn . / lden t . : 2011/938/zab 
Č.j . : zab/157/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 23 - 2012 / poř . č . : 23 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Beat (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz /100 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Rosice 91,4 MHz / 1 0 0 W (vysíláním zásobeno 75 909 
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou 
změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení 
základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 261 45 
430 se sídlem Praha 10, Řičanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat 
(licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 16 25 50 / 49 11 36. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rosice 
91,4 M H z / 1 0 0 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení BROADCAST MEDIA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio 
Beat (licence Ru/138/01), se souborem technických parametrů: 

Benešov 96,9 MHz / 0,2 kW; Beroun 107,7 MHz / 0,2 kW; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz / 0,5 kW; Česká 
Lípa 107,8 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 92,9 MHz / 0,2 kW; Děčín 99,3 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 
94,9 MHz / 0,1 kW; Cheb 106,6 MHz / 0,2 kW; Chomutov 88,5 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 94,5 
MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 92,5 MHz / 0,25 kW; Jindřichův Hradec 101,0 MHz / 0,4 kW; Karlovy 
Vary 106,8 MHz / 0,2 kW; Kladno 107,5 MHz / 0,09 kW; Klatovy 103,3 MHz / 0,4 kW; Křivsoudov 101,6 
MHz / 0,5 kW; Kutná Hora 107,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Vratislavice 107,8 MHz / 0,1 kW; Lovosice 107,7 
MHz / 0,15 kW; Mladá Boleslav 94,4 MHz / 0,1 kW; Most 93,0 MHz / 0,4 kW; Náchod 101,2 MHz / 0,2 
kW; Olomouc 93,8 MHz / 0,2 kW; Opava 106,0 MHz / 0,2 kW; Pardubice 107,8 MHz / 0,1 kW; Písek 96,6 
MHz / 0,2 kW; Praha 95,3 MHz / 5 kW; Příbram 107,4 MHz / 0,35 kW; Rakovník 1 105,7 MHz / 0,1 kW; 
Rokycany 94,4 MHz / 0,2 kW; Rosice 91,4 MHz / 0,2 kW; Strakonice 107,7 MHz / 0,4 kW; Svitavy Opatov 
107,8 MHz / 0,2 kW; Tábor 98,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 96,2 MHz / 0,2 kW; Trutnov 91,4 MHz / 0,15 kW; 
Třebíč 99,5 MHz / 0,2 kW; Třinec 96,0 MHz / 0,2 kW; Uherské Hradiště 100,0 MHz / 0,2 kW; Uherský 

rozhodnutí: 
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Brod 94,2 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 104,9 MHz / 0,2 kW; Velké Meziříčí 99,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 
91,1 MHz / 0,2 kW; Zlín 98,8 MHz / 0,2 kW; Znojmo 93,8 MHz / 0,5 kW. 

Účastník řízení BROADCAST MEDIA, s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 21 . října 2011 č.j. 8251 
spočívající v přidělení kmitočtů Rosice 91,4 MHz / 200 W; Uherský Brod 94,2 MHz / 200 W; Náchod 
101,2 MHz / 200 W a Rakovník 107,6 MHz / 200 W a změně stanoviště vysílače Trutnov 91,4 MHz / 150 
W z e souřadnice WGS 84: 15E5425 / 50N3322 na souřadnice WGS 84: 15E4944 / 50N3116. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 3. listopadu 2011 č.j 
zab/3425/2011) a souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český 
telekomunikační úřad. 

Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

Rosice 91,4 M H z / 1 0 0 W 
souřadnice WGS 84: 16 25 50 / 49 11 36 

Dle výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním z daného souboru technických parametrů, které 
provedl ČTÚ, byl počet obyvatel stanoven na 75 909. 

Hodnocení tohoto kmitočtu bylo provedeno metodikou přijatou na 8. zasedání 2011, poř.č. 45. tj. 
hodnocení změn v intencích původně udělené licence a bonity souboru technických parametrů. 

Na 9. zasedání, 2012 poř. č. 37 Rada rozhodla, že na základě výsledku koordinace kmitočtu Rosice 91,4 
MHz / 100 W a výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním zdaného souboru technických 
parametrů, které provedl Český telekomunikační úřad, je tento kmitočet způsobilý být předmětem 
samostatného licenčního řízení. 

Provozovatel BROADCAST MEDIA, s.r.o. byl požádán o sdělení, zda jejich podání ze dne 21 . října 2011 
má Rada i nadále považovat za žádost o změnu dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

Dne 28. května 2012 č.j. 5250 bylo Radě doručeno vyjádření, ve kterém provozovatel BROADCAST 
MEDIA, s.r.o. uvádí, že jeho podání se má nadále považovat za žádost dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. 

Rada zadala Znaleckému ústavu RSM TACOMA a.s. vypracování znaleckého posudku s cílem 
posouzení bonity souboru technických parametrů Rosice 91,4 MHz /100 W. 

Posouzení bonity tohoto souboru technických parametrů bylo provedeno z pohledu subjektu dosud 
nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového vysílání na 11. zasedání 2012, bod: 8., takto: 

Na základě provedených analýz, kde hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního 
provozovatele Souboru technických parametrů, aplikace Bonitního modelu, analýza náběhové křivky a 
nakonec i analýza makroekonomické situace regionu města Rosice znalec dospěl k názoru, že soubor 
technických parametrů Rosice 91,4 MHz / 100 W umožňující maximální pokrytí 75 909 obyvatel v dané 
lokalitě stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech z 
pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového vysílání není bonitní. 

Rada na 11. zasedání 2012, bod: 8., na základě ústního odborného vyjádření znalce, který kmitočet 
posoudil jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení, předmětný kmitočet 
žadateli přidělila. 

Dne 6. září 2012 byla Radě doručena žaloba společností LONDA spol. s r.o., b) EVROPA 2, spol. s r.o., 
c) Frekvence 1, a.s. - proti rozhodnutí ze dne 12.6.2012 Sp. zn./ldent.: 2011/938/zab Č.j.: STR/2183/2012 
o přidělení kmitočtu Rosice 91,4 MHz /100 W. 
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Dne 5. prosince 2012 byl doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2012, č.j. 
6A 105/2012, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat 
(licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz /100 W. 

V souladu s judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.9.2009, 
č.j. 7 As 61/2009-134 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.8.2012, č.j. 1 As 46/2012-
87) Rada v řízení vyhodnotila otázku bonity předmětného kmitočtu Rosice 91,4 MHz /100 W. 

Rovněž na základě judikatury správních soudů Rada vychází z premisy, že jako bonitní lze vyhodnotit 
takový kmitočet, který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání. 

Rada znovu rozhodovala o změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, 
spočívající v přidělení kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W, a to s t ím, že ústní odborné vyjádření znalce 
bylo významně doplněno dle požadavků Městského soudu v Praze. 

K posouzení schopnosti provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty ve smyslu předchozího odstavce je 
třeba vycházet zejména z ekonomických údajů, tj. z údajů o předpokládaných příjmech a výdajích 
provozovatele vysílání v souvislosti s vysíláním na předmětném kmitočtu. Stanovení výše těchto příjmů a 
výdajů je primárně otázkou odbornou ekonomickou. Proto Rada při svém zasedání konaném dne 
18.12.2012 provedla vsouladu s ustanovením §51, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
důkaz odborným vyjádřením znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s., jež na předmětném zasedání Rady 
ústně přednesl pověřený zaměstnanec znaleckého ústavu Ing. Peter Straňák (pověření založeno ve 
správním spisu). O tomto ústním vyjádření byl vyhotoven též písemný protokol, jenž je založen ve 
správním spisu. Obdobně je ve správním spisu založen též dřívější vj iné věci vyhotovený znalecký 
posudek 39-11/2012 zpracovaný RSM TACOMA a.s., na který je v odborném vyjádření na některých 
místech pro podrobnosti odkazováno. 

Z odborného vyjádření znaleckého ústavu vyplývá, že odhadované předpokládané měsíční příjmy 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W by činily 122 747,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Rosice 91,4 MHz /100 W by činily 315 938,- Kč. 

Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (75 909 obyvatel podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb.) a z odhadu potenciálně dosažitelné poslechovosti ve výši 5,84 % z počtu 
obyvatel usazených na pokrytém území, stanovené podle metodiky v odborném vyjádření podrobně 
popsané (podklad: RÁDIO PROJEKT - analýza poslechovosti v populaci a sociodemografických 
skupinách ČR zpracovaná pro období 1.7.2011 - 17.12.2011). 

Znalecký ústav v odborném vyjádření podrobně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce 
předpokládaných příjmů z provozování vysílání na předmětném kmitočtu, když popsal metodiku a 
předpokládané příjmy plynoucí z prodeje reklamního času podrobně rozklíčoval v příloze č. 02 odborného 
vyjádření. Přitom je třeba vzít rovněž v úvahu očekávaný postupný náběh předpokládaných příjmů 
v průběhu 12 měsíců, jak vyplývá z přílohy č. 04 odborného vyjádření. 

Obdobně znalecký ústav v odborném vyjádření detailně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce 
předpokládaných výdajů (nákladů) spojených s vysíláním na předmětném kmitočtu, když znovu popsal 
metodiku (zejména identifikaci relevantních skupin / druhů nákladů spojených s provozováním vysílání) a 
vyčíslil jednotlivé náklady podrobně v příloze č. 03 odborného vyjádření. 

Rada vyhodnotila závěry odborného vyjádření, podle nichž odhadované předpokládané měsíční příjmy 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W by činily 122 747,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 1 0 0 W by činily 315 938,- Kč, a zároveň též podklady, na 
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jejichž základě znalecký ústav k těmto závěrům dospěl a podrobné specifikace odborně stanovených 
odhadovaných předpokládaných příjmů a výdajů tak, jak jsou uvedeny v protokolu o odborném vyjádření 
a vjeho přílohách. 

Uvedené údaje o předpokládaných příjmech a výdajích provozovatele vysílání kvalifikovaně odhadnuté 
odborně způsobilou osobou vycházejí z konkrétně v protokolu o odborném vyjádření specifikovaných 
relevantních vstupních údajů, podkladů a skutečností. Zároveň jsou tyto souhrnné údaje též v odborném 
vyjádření podrobně rozklíčovány na jednotlivé dílčí příjmy a výdaje spojené s provozováním vysílání na 
předmětném kmitočtu. Rada nemá důvod o takto stanovených předpokládaných příjmech a výdajích 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu pochybovat. 

Z porovnání údajů o předpokládaných měsíčních příjmech provozovatele (122 747,- Kč) a 
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (315 938,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet 
Rosice 91,4 MHz / 100 W s ohledem na výrazné převýšení příjmů výdaji by neumožňoval provozovat 
rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému provozovateli rozhlasového vysílání, zvláště za situace, kdy 
je navíc třeba vzít v úvahu, že předpokládané příjmy by postupně nabíhaly v průběhu 12 měsíců, čímž by 
ztráta z provozování vysílání byla v počátečním období ještě dále prohloubena. 

V rámci posuzování bonity kmitočtu Rada dále hodnotila počet programů rozhlasového vysílání již 
zachytitelných na území pokrytém z předmětného kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 1 0 0 W. Na daném území 
je zachytitelných celkem 12 rozhlasových programů zachytitelných velmi dobře, konkrétně se jedná o 
programy ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Dvojka, ČRo 3 - Vltava, ČRo 6 (AM), ČRo Brno, Frekvence 1, 
Kiss Hády, Rádio Impuls, Rádio Jih, Rádio Krokodýl, Rádio Petrov a Rádio Proglas, 6 programů 
přijímatelných dobře: EVROPA 2, Free rádio, Magie Brno, Rádio ČAS - FM, Rádio Evropa 2 - Morava a 
Rádio Hey Brno a 1 program přijímatelný částečně, a to Rádio Beat, jak je Radě známo z její úřední 
činnosti. 

Z toho je patrné, že již nyní je prostředí v oblasti provozování rozhlasového vysílání na pokrytém území 
značně konkurenční. To má nepochybně nepříznivý vliv na předpokládanou poslechovost vysílání 
případného nového programu a na předpokládané příjmy z reklamy, které jsou již tak rozděleny mezi 
značný počet provozovatelů vysílání. Počet již nyní zachytitelných programů tedy podporuje i zjištění 
vyplývající se shora uvedeného odborného vyjádření, a to jak ve vztahu k očekávatelným (nízkým) 
příjmům, tak i ve vztahu k nutnosti počítat s jejich postupným náběhem, neboť nový provozovatel vysílání 
by se od počátku pohyboval na již značně obsazeném trhu. 

Dále Rada hodnotila též počet dříve vyhlášených licenčních řízení vdané oblasti a počet jejich účastníků. 
V oblasti pokryté kmitočtem Rosice 91,4 MHz /100 W nebylo v minulosti vyhlášeno žádné licenční řízení. 

S ohledem na obsah žádosti účastníka řízení ani na další okolnosti zjištěné v řízení Rada neshledala 
žádné další specifické skutečnosti, které by bylo třeba v rámci posuzování bonity kmitočtu zohlednit. 

Radě proto s ohledem na shora uvedené skutečnosti a důvody nezbylo než vyhodnotit posuzovaný 
kmitočet Rosice 91,4 MHz /100 Wjako nebonitní. 

Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 1 0 0 W dospěla Rada k závěru, 
že přidělením tohoto kmitočtu v tomto řízení nedojde k výraznému nepřiměřenému rozšíření současného 
územního rozsahu. Žadatel již nyní provozuje rozhlasové vysílání mimo jiných z kmitočtů Jihlava 92,5 
MHz, Brno 91,0 MHz, Znojmo 93,8 MHz a Velké Meziříčí 99,1 MHz. Zkoumaný kmitočet se tak nachází 
v oblasti, která již je částečně pokryta z okolních vysílačů. Území pokryté z vysílače Rosice 91,4 MHz pak 
na ně geograficky navazuje. 

Přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 Wtedy do značné míry dojde především k posílení možnosti 
příjmu žadatelova vysílání na území již zčásti pokrytém (kmitočty Jihlava 92,5 MHz, Brno 91,0 MHz, 
Znojmo 93,8 MHz a Velké Meziříčí 99,1 MHz), nikoliv primárně k rozšíření již existujícího územního 
rozsahu vysílání. K tomuto závěru Rada dospěla na základě srovnání map předpokládaného územního 
rozsahu vysílání z vysílače Rosice 91,4 MHz / 100 W a z vysílačů Jihlava 92,5 MHz, Brno 91,0 MHz, 
Znojmo 93,8 MHz a Velké Meziříčí 99,1 MHz, z něhož je patrné, že územní rozsah vysílání z vysílače 
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Rosice 91,4 MHz / 100 W se z části překrývá s částmi území pokrytými ze zmíněných již používaných 
vysílačů a má ve vztahu k nim pouze doplňující účinek. Tyto mapy jsou součástí správního spisu. 

Ohledně mírného rozšíření územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21 , 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu 
vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) rozšíření pokrytého území 
v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání. 
S ohledem na shora uvedené, zejména s ohledem na srovnání map předpokládaného územního rozsahu 
vysílání z vysílače Rosice 91,4 MHz /100 W a z vysílačů Jihlava 92,5 MHz, Brno 91,0 MHz, Znojmo 93,8 
MHz a Velké Meziříčí 99,1 MHz, má Rada za to, že mírné rozšíření územního rozsahu vysílání po 
přidělení kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W není nepřiměřené a nepřekračuje meze přípustné pro řízení 
podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Rádio Beat, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence (č.j. 
Ru/138/01). 

Nemůže tak ve smyslu §21, odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. dojít ke změně základní programové 
specifikace. 

Rada neshledala ani žádný jiný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, neboť zde nebyly žádné skutečnosti, které by mohly způsobit, že by změna vedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. Změna územního rozsahu vysílání oproti území již dříve pokrytému 
je relativně malá, jak vyplývá ze shora uvedených zjištění (kmitočet Rosice 91,4 MHz se nachází 
geograficky přinejmenším z nezanedbatelné části mezi již využívanými kmitočty), nezměnily by se proto 
podstatně skutečnosti, které by byly hodnoceny při posuzování zákonných skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady podle § 17, odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu kj iž pokrytému 
území. 

Žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační (personální obsazení a konkrétní 
organizační struktura), ekonomické (obchodní plán) a technické připravenosti k zahájení vysílání 
z předmětného kmitočtu. Z hlediska transparentnosti vlastnických vztahů lze ze skutečností sdělených 
žadatelem identifikovat konečného vlastníka žadatele. 

V souvislosti s těmito skutečnostmi však rovněž není žádný důvod ktomu, proč by změna územního 
rozsahu vysílání v relativně malém rozsahu (jak shora uvedeno) měla vést k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení, neboť organizační připravenost je dána v souvislosti s j iž probíhajícím 
vysíláním z jiných kmitočtů a zahájením vysílání žňového kmitočtu se na ní nic nemění. Náklady na 
zahájení vysílání již vyráběného programu z nového kmitočtu jsou v porovnání se zahajováním zcela 
nového vysílání také podstatně menší a technickou připravenost žadatel popsal, přičemž s ohledem na 
jeho skutečné provozování vysílání z jiných kmitočtů by Rada neměla důvod o jeho technické 
připravenosti pochybovat. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne: 18.12.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.4.2012, mapa Rosice 91,4 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.02.06 11:52:24 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-55 024/2012-613 ze dne 2. 4. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lektromagnet ického pole 
VKV vysí lače ROSICE_91,4 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (75 909 obyvatel) 

Blansko 

Měřítko: 10 km 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q£|/ 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

Radio Investments s.r.o. 
Řičanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

RADIO PUBLIKUM spol. s r.o. 
Bartošova 45/0 
76001 Zlín 1 

Rádio Krumlov, s.r.o. 
U Výstaviště 486/15 
37005 České Budějovice 5 

Rádio ProTon s.r.o. 
Husova 741/58 
30100 Plzeň 1 

Radio TWIST Praha, s.r.o. 
Řičanská 2399/3 
10100 Praha 101 

RADIO MORAVA s. r. o. 
Starobělská 1063/13 
70030 Ostrava 30 

RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. 
Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00 

Rádio Bohemia, spol. s r.o. 
Řičanská 2399/3 
10100 Praha 101 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Řičanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/320/bar/Rad 
Č.j.: bar/2614/2013 
Zasedání Rady č. 11 - 2013 / poř .č.: 5 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností 
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., Radio ProTon s. r. o., Radio TWIST Praha, s. r. o., 
RADIO MORAVA s. r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o. a BROADCAST 
MEDIA, s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. 

Odůvodnění: 

Dne 16. dubna 2013 pod čj. 3964/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti Radio Investments s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností osmi provozovatelů 
rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. podle 
ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o tyto provozovatele: BROADCAST MEDIA, 
s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO MORAVA s. r. o., Radio ProTon s. r. o., 
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. a Radio TWIST Praha, s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 30. 4. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí, 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením 
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti. 

Protože společnost Radio Investments s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených společností a nebyl 
zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný 
souhlas udělit. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost Radio 
Investments s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování rozhlasového 
vysílání". 

V Praze dne: 11.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.06.13 14:40:47 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 
www.rrtv.cz 

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. 
o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

InFin, s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Radio Investments s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Agentura TRS spol. s r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2014/200/bar /RUB 
Č.j.: bar/1129/2014 
Zasedání Rady č. 7 - 2014 / poř .č.: 11 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností InFin, 
s. r. o., Radio Investments s. r. o. a Agentura TRS spol. s r. o. formou fúze sloučením do nástupnické 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 

Odůvodnění: 

Dne 20. února 2013 pod čj. 1460/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří 
provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující 
provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO 
s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 21 . 2. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí, 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením 
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti. 

Protože společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených 
společností a nebyl zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět 
a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost RADIO 
UNITED BROADCASTING s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu 
v obchodním rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování 
rozhlasového vysílání". 

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.04.02 16:15:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 
www.rrtv.cz 

Radio Investments s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2014/502/bar/Rad 
Č.j.: bar/2191/2014 
Zasedání Rady č. 12 - 2014 / poř.č.: 72 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 25131664, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro 
program Radio Beat na kmitočtu 95,3 MHz o vyzářeném výkonu 2,5 k W z vysílacího stanoviště Praha, 
kmitočtu 96,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Benešov, kmitočtu 107,7 MHz 
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu 91,0 MHz o vyzářeném výkonu 500 W 
z vysílacího stanoviště Brno-Kohoutovice, kmitočtu 107,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Česká Lípa, kmitočtu 92,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český 
Krumlov, kmitočtu 99,3 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Děčín, kmitočtu 94,9 MHz 
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hradec Králové, kmitočtu 106,6 MHz o vyzářeném 
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Cheb, kmitočtu 88,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Chomutov, kmitočtu 94,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad 
Nisou, kmitočtu 92,5 MHz o vyzářeném výkonu 250 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Holý vrch, kmitočtu 
101,0 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu 106,8 MHz 
o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 
90 W z vysílacího stanoviště Kladno, kmitočtu 103,3 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště 
Klatovy, kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov, kmitočtu 
107,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Kutná Hora, kmitočtu 107,8 MHz o vyzářeném 
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Liberec-Vratislavice, kmitočtu 107,7 MHz o vyzářeném výkonu 150 W 
z vysílacího stanoviště Lovosice, kmitočtu 94,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště 
Mladá Boleslav, kmitočtu 93,0 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Most, kmitočtu 
101,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Náchod, kmitočtu 93,8 MHz o vyzářeném 
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Olomouc, kmitočtu 106,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Opava, kmitočtu 107,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Pardubice, 
kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Písek, kmitočtu 107,4 MHz 
o vyzářeném výkonu 350 W z vysílacího stanoviště Příbram, kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 
100 W z vysílacího stanoviště Rakovník, kmitočtu 94,4 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
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stanoviště Rokycany, kmitočtu 91,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Rosice, 
kmitočtu 107,7 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Strakonice, kmitočtu 98,6 MHz 
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tábor, kmitočtu 96,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W 
z vysílacího stanoviště Tachov, kmitočtu 91,4 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště 
Trutnov, kmitočtu 99,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 96,0 MHz 
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Třinec, kmitočtu 100,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W 
z vysílacího stanoviště Uherské Hradiště, kmitočtu 94,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Uherský Brod, kmitočtu 104,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Ústí nad 
Labem, kmitočtu 99,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 
91,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 98,8 MHz o vyzářeném 
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Zlín a kmitočtu 93,8 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího 
stanoviště Znojmo na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Rádio Beat 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 95,3 MHz / 2,5 kW, vysílací stanoviště Praha 
• 96,9 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Benešov 
• 107,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Beroun 
• 91,0 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Brno-Kohoutovice 
• 107,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Česká Lípa 
• 92,9 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Český Krumlov 
• 99,3 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Děčín 
• 94,9 MHz /100 W, vysílací stanoviště Hradec Králové 
• 106,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Cheb 
• 88,5 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Chomutov 
• 94,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Jablonec nad Nisou 
• 92,5 MHz / 250 W, vysílací stanoviště Jihlava-Holý vrch 
• 101,0 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Jindřichův Hradec 
• 106,8 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Karlovy Vary 
• 107,5 MHz / 90 W, vysílací stanoviště Kladno 
• 103,3 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Klatovy 
• 101,6 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Křivsoudov 
• 107,5 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Kutná Hora 
• 107,8 MHz /100 W, vysílací stanoviště Liberec-Vratislavice 
• 107,7 MHz /150 W, vysílací stanoviště Lovosice 
• 94,4 MHz /100 W, vysílací stanoviště Mladá Boleslav 
• 93,0 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Most 
• 101,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Náchod 
• 93,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Olomouc 
• 106,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Opava 
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• 107,8 MHz /100 W, vysílací stanoviště Pardubice 
• 96,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Písek 
• 107,4 MHz / 350 W, vysílací stanoviště Příbram 
• 105,7 MHz /100 W, vysílací stanoviště Rakovník 
• 94,4 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Rokycany 
• 91,4 MHz /100 W, vysílací stanoviště Rosice 
• 107,7 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Strakonice 
• 98,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Tábor 
• 96,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Tachov 
• 91,4 MHz /150 W, vysílací stanoviště Trutnov 
• 99,5 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Třebíč 
• 96,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Třinec 
• 100,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Uherské Hradiště 
• 94,2 MHz /100 W, vysílací stanoviště Uherský Brod 
• 104,9 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Ústí nad Labem 
• 99,1 MHz /100 W, vysílací stanoviště Velké Meziříčí 
• 91,1 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Vyškov 
• 98,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Zlín 
• 93,8 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Znojmo 

Základní programová specifikace: 
Lokální hudební stanice 

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/138/01 ze dne 12. 6. 2001 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost Rádio Investments s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Beat 
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/138/01 ze dne 
12. 6. 2001 ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/40/05 ze dne 11.2. 2005 
prodloužena do 31. 12. 2015. 

Dne 7. května 2014 pod čj. 3608/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Investments s. r. o. 
o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn 
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 
2025. 
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Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před 
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné 
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/ 
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel Radio Investments s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě 
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání 
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení 
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 7. 5. 
2014. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence, 
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na 
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném 
usnesením vlády. 

V Praze dne: 17.6.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 18.6.2014, d iagram využit í rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.06.24 11:11:49 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-30 357/2014-613 ze dne 26. 5. 2014. 
Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele Radio Investments s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, 
stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřitova ifi|/ 6, 129 00 Praha 2 
Tel.: * t|20 27ti 813 B30 / Fax: + (po ?JH 810 885 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-4499234 

RRTV/2132/2015-zab 
2014/1174/zab/RAD 
10-2015/poř.č. 6 

Odbor rozhl. vyš. a licencí 

2.6.2015, Praha 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
4S PRODUCTION, a.s. 
Rohanské nábřeží 661/5 
18600 Praha 
Česká republika 
MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
Česká republika 
Šebesta Patrik 
patři k.sebesta@email.ez  
Černý Martin 
Krhanická 716 
14200 Praha 4 

RÁDIO RELAX s.r.o. 
Cyrila Boudy 8/0 
27201 Kladno 
Česká republika 
MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 
Česká republika 
Kiss Paráda, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
Česká mediální, s.r.o. 
Jana Palacha 1025/0 
29301 Mladá Boleslav 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa 
Vodárna 107,8 MHz / 200 W, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající 
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ve změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa Vodárna 107,8 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 14 31 31 
/ 50 41 35. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Česká Lípa Vodárna 107,8 
M H z / 2 0 0 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901 zaslal krom jiných změn, Radě 
žádost doručenou dne 7. listopadu 2014 č.j. 9363/14 o změnu souboru technických parametrů 
a územního rozsahu vysílání kmitočtu Česká Lípa 107,8 MHz. 

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, byl účastník vyzván k doplnění údajů 
uvedených v podání a k uhrazení správního poplatku ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) 
podle položky 67 d) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. 

Správní poplatek byl zaplacen dne 3. prosince 2014. 

Dne 11. prosince 2014 č.j. 11095/14 bylo Radě doručeno doplnění podání týkající se kmitočtu Česká 
Lípa 107,8 MHz a zároveň byla žádost rozšířena o změnu souboru technických parametrů kmitočtu 
Jablonec nad Nisou 94,5 MHz / 100 W spočívající ve změně výkonu kmitočtu a souřadnic stanoviště 
kmitočtu. Z toho důvodu Rada řízení o změnách souboru technických parametrů kmitočtu Jablonec nad 
Nisou 94,5 MHz přerušila. 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 20. dubna 2015 č.j. 3882/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
přesun stanoviště kmitočtu: 

ČESKA LIPA VODÁRNA 107,8 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 31 31 / 50 41 35 
ERPmax 0,2 kW 
Přesun stanoviště. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen ^vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 15. 4. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel CR z roku 2011. 

Pro kmitočet Česká Lípa Vodárna 107,8 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel 44 767. 

Stanovisko k využití druhého VKV kmitočtu Jablonec nad Nisou 94,5 MHz bude sděleno po dokončení 
jeho kmitočtové koordinace. 

Další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Praha 95,3 MHz / 5 kW byla zamítnuta) měli právo vyjádřit v řízení své 
stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 
odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení: 

4S PRODUCTION, a.s., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
MAFRA MEDIA, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
Šebesta Patrik, Na Pankráci 876/73, 14000 Praha 4 - Nusle, 
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Černý Martin, Krhanická 716, 14200 Praha 4, 
RÁDIO RELAX, s.r.o., náměstí Sítná 3113/0, 27201 Kladno, 
MAX LOYD,s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha; 
Kiss Paráda, s.r.o. (původní Rádio Paráda, s.r.o.), Říčanská 2399/3, 10100 Praha; 
Česká mediální, s.r.o., Jana Palacha 1025/0, 29301 Mladá Boleslav 
Záboj Ivan, Václavské náměstí 44, 27351 Unhošť - (na základě žádosti Ivana Záboje se tato informace 
nebude zasílat) 
RÁDIO VOX.s.r.o., Zenklova 846/195, 18200 Praha, společnost zanikla, vymazáno 29. února 2008 
z obchodního rejstříku, adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 
Rock Rádio, s.r.o., ul. manž. Topinkových 796, 27203 Kladno, společnost není zapsána v obchodním 
rejstříku, adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 
RÁDIO MEJLA,s.r.o., Plzeňská 78, 15000 Praha 5, společnost není zapsána v obchodním rejstříku, 
adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 

K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne 
doručení oznámení. Žádný z uvedených účastníků se k předmětné koordinaci nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 44 767 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště o snížení počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem rozhlasového vysílání a to o 14 525 obyvatel. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

V předmětné žádosti o změně stanoviště Česká Lípa Vodárna 107,8 MHz / 200 W se nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci. 
Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv 
o přidělení nového kmitočtu a v daném případě se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání 
licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického 
licenčního řízení. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Česká Lípa Vodárna 107,8 MHz / 200 W 
zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného 
vysílače na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném 
měřítku. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o malé zmenšení území pokryté signálem z nově 
zkoordinovaného stanoviště. 

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění 
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram 
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu 
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu 
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem 
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený 
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu 
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn. 

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 
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Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21 , odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), 
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého 
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu 
vysílání. 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na 
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.6.2015, mapa - ČESKA LIPA VODÁRNA 107,8 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.06.08 15:14:13 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj . ČTÚ-356/2015-613/V.vyř . ze dne 15. 4 . 2015. 
D iagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysí lače Č E S K A LIPA V O D Á R N A 107,8 MHz 
(modrá barva) , vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (44 767 obyvateJ}_ 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova nn/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: * Í|?O 813 830 / Fax: + 420 27Í| BIO 885 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-4658013 

RRTV/3268/2015-zab 
2014/1174/zab/RAD 
16-2015/por.č. 4 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

8.9.2015, Praha 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
4S PRODUCTION, a.s. 
Rohanské nábřeží 661/5 
18600 Praha 
Česká republika 
MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
Česká republika 
Šebesta Patrik 
patrik.sebesta@email.cz  
Černý Martin 
Krhanická 716 
14200 Praha 4 

RÁDIO R E L A X s.r.o. 
Cyrila Boudy 8/0 
27201 Kladno 
Česká republika 
MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 
Česká republika 
K i s s Paráda, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
Česká mediální, s.r.o. 
Jana Palacha 1025/0 
29301 Mladá Boleslav 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RÁDIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu 
JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající 
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ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz / na 50 W a souřadnice 
WGS 84:15 09 10 / 50 44 46. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače JABLONEC NAD NISOU 2 
94,5 MHz / 50 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal krom jiných změn, Radě žádost 
doručenou dne 11. prosince 2014 č.j. 11095/14 spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů, konkrétně ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Jablonec nad Nisou 
94,5 MHz pro program Rádio Beat. 

Správní poplatek byl zaplacen dne 3. prosince 2014. 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 9. ledna 2015 č.j. 307/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžnou 
koordinaci, ve které došlo k písařské chybě. Namísto kmitočtu JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz, text 
předběžné koordinace udával kmitočet JABLONEC NAD NISOU 95,4 MHz. 

Dne 13 ledna 2015 č.j. 399/15 byla Radě doručena oprava písařské chyby, takto: ČTÚ tímto sděluje, že v 
předchozím dopise ze dne 7. 1. 2015 a jeho příloze č. 2, měl být uveden kmitočet VKV vysílače Jablonec 
n. Nisou 94,5 MHz. Jedná se pouze o písařskou chybu, všechny výpočty byly provedené pro kmitočet 
94,5 MHz. 

Žadatel byl s výše uvedeným písemně seznámen. 

Dne 19. srpna 2015 č.j.7058/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinované 
změny kmitočtu: 

J A B L O N E C NAD NISOU 2 94,5 MHz 
souřadnice WGS 84:15 09 10 / 50 44 46 
ERPmax 0,05 kW 
Přesun vysílacího stanoviště. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 18. 8. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet J A B L O N E C NAD NISOU 2 94,5 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 89 102. 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Praha 95,3 MHz / 5 kW byly zamítnuty) měli právo vyjádřit v řízení své 
stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 
odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení: 

4S PRODUCTION, a.s., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
MAFRA MEDIA, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
Šebesta Patrik, Na Pankráci 876/73, 14000 Praha 4 - Nusle, 
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Černý Martin, Krhanická 716, 14200 Praha 4, 
RÁDIO RELAX, s.r.o., náměstí Sítná 3113/0, 27201 Kladno, 
MAX LOYD,s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha; 
Kiss Paráda, s.r.o. (původní Rádio Paráda, s.r.o.), Říčanská 2399/3, 10100 Praha; 
Česká mediální, s.r.o., Jana Palacha 1025/0, 29301 Mladá Boleslav 
Záboj Ivan, Václavské náměstí 44, 27351 Unhošť - (na základě žádosti Ivana Záboje se tato informace 
nebude zasílat) 
RÁDIO VOX.s.r.o., Zenklova 846/195, 18200 Praha, společnost zanikla, vymazáno 29. února 2008 
z obchodního rejstříku, adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 
Rock Rádio, s.r.o., ul. manž. Topinkových 796, 27203 Kladno, společnost není zapsána v obchodním 
rejstříku, adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 
RÁDIO MEJLA.s.r.o., Plzeňská 78, 15000 Praha 5, společnost není zapsána v obchodním rejstříku, 
adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 

K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne 
doručení oznámení. Žádný z uvedených účastníků se k předmětné koordinaci nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 89 102 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště a výkonu kmitočtu o navýšení počtu obyvatel 
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 9 737 obyvatel. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

V předmětné žádosti o změně stanoviště a výkonu kmitočtu JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz / 50 W 
se nejedná o přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který 
provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a v daném případě se tak nemůže 
jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází 
tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače JABLONEC NAD NISOU 2 94,5 MHz / 
50 W zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem 
z předmětného vysílače na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve 
stejném měřítku. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o malé zvětšení území pokryé signálem z nově 
zkoordinovaného stanoviště. 

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění 
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram 
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu 
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu 
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem 
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený 
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu 
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn. 

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 
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Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21 , odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), 
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého 
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu 
vysílání. 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na 
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 14.9.2015, mapa Jablonec nad Nisou 2 94,5 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.09.15 23:06:19+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha k dopisu čj . ČTÚ-356/2015-613/Vl l l .vyř . ze dne 19. 8. 2015. 
D iagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysí lače J A B L O N E C N A D NISOU 2 94,5 MHz 
(modrá barva) , vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,9 % (89 102 obyvatel) 

Mčřitko 1:25D 000 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27̂  813 830 / Fax: + 420 2ju 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-4938289 

RRTV/674/2016-zab 
2015/948/zab/RAD 
5-2016/ poř.č. 51 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

1.3.2016, Praha 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
4S PRODUCTION, a.s. 
Rohanské nábřeží 661/5 
18600 Praha 
Česká republika 
MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
Česká republika 
Šebesta Patrik 
patrik.sebesta@email.cz  
Černý Martin 
Krhanická 716 
14200 Praha 4 

RÁDIO R E L A X s.r.o. 
Cyrila Boudy 8/0 
27201 Kladno 
Česká republika 
MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 
Česká republika 
K i s s Paráda, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
Česká mediální, s.r.o. 
Jana Palacha 1025/0 
29301 Mladá Boleslav 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RÁDIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Beat 
(licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve změně stanoviště Hradec Králové 94,9 MHz /100 W, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
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rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
Hradec Králové 94,9 MHz / 1 0 0 W na stanoviště Hradec Králové Plotiště 94,9 MHz / 1 0 0 W souřadnice 
WGS 84: 15 48 5 2 / 5 0 14 21 . 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hradec Králové Plotiště 
94,9 MHz /100 W. 

Odůvodnění: 

Dne 21. října 2015 č.j. 8909/15 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště Hradec Králové 94,9 MHz / 100 W na stanoviště Hradec 
Králové Plotiště 94,9 MHz / 1 0 0 W souřadnice WGS 84: 15 48 52 / 50 14 21 pro program Rádio Beat 
(licence č.j.: Ru/138/01). 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 11. února 2016 č.j. 1282/16 obdržela Rada od ČTÚ koordinaci výše uvedené změny: 

HRADEC KRÁLOVÉ M 94,9 MHz 
Souřadnice WGS 84:15 48 52 / 50 14 21 
ERPmax0,1 kW 
Stanoviště Hradec Králové Plotiště. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 8. 2. 2016 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet Hradec Králové Plotiště 94,9 MHz /100 W byl stanoven počet obyvatel 102 092. 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Beat se 
základním kmitočtem Praha 95,3 MHz / 5 kW (licence č.j.: Ru/138/01). 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Praha 95,3 MHz / 5 kW byly zamítnuty) měli právo vyjádřit v řízení své 
stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 
odst. 3 správního řádu). K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada 
stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. Podání mělo mít náležitosti uvedené v ustanovení § 
37 odst. 2 správního řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. 
Výše uvedená koordinace tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení, kterými jsou: 

4S PRODUCTION, a.s., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
MAFRA MEDIA, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
Šebesta Patrik, Na Pankráci 876/73, 14000 Praha 4 - Nusle, 
Černý Martin, Krhanická 716, 14200 Praha 4, 
RÁDIO RELAX, s.r.o., Cyrila Boudy 8/0, 27201 Kladno, 
MAX LOYD,s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha; 
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Kiss Paráda, s.r.o. (původní Rádio Paráda, s.r.o.), Říčanská 2399/3, 10100 Praha; 
Česká mediální, s.r.o., Jana Palacha 1025/0, 29301 Mladá Boleslav 
Záboj Ivan, Václavské náměstí 44, 27351 Unhošť - (na základě žádosti Ivana Záboje se tato informace 
nebude zasílat) 
RÁDIO VOX.s.r.o., Zenklova 846/195, 18200 Praha, společnost zanikla, vymazáno 29. února 2008 
z obchodního rejstříku, adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 
Rock Rádio, s.r.o., ul. manž. Topinkových 796, 27203 Kladno, společnost není zapsána v obchodním 
rejstříku, adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 
RÁDIO MEJLA.s.r.o., Plzeňská 78, 15000 Praha 5, společnost není zapsána v obchodním rejstříku, 
adresát na uvedené adrese neznámý, (zaniklá společnost) 

Žádný z účastníků řízení se k předmětné změně nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 102 092 obyvatel z 
kmitočtu Hradec Králové Plotiště 94,9 MHz /100 W dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu 
obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 1 262 obyvatel. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače zaslaný Českým telekomunikačním 
úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače na základě map 
vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. Z těchto map je 
zřetelné, že se jedná o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově zkoordinovaného stanoviště. 

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění 
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram 
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu 
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu 
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem 
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený 
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu 
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn. 

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21 , odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), 
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého 
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu 
vysílání. 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na 
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 12.2.2016, mapa - H R A D E C K R Á L O V É M 94,9 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.03.04 23:16:55 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

6 7 4 4 Location: Praha 



Příloha č. 1 k dopisu čj . CTU-76 658/2015-613/1II.vyř. ze dne 8. 2. 2016. 
D iagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysí lače HRADEC KRÁLOVÉ M 94,9 MHz 
(stanoviště Plotiště, modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1 , 0 % (102 092 obyvatel) 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova i^qj6,120 oo Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.c 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-5200253 

RRTV/2567/2016-zab 
2016/495/zab/RAD 
15-2016/ poř.č. 6 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

23.8.2016, Praha 

RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
4S PRODUCTION, a.s. 
Rohanské nábřeží 661/5 
18600 Praha 
Česká republika 
MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 
Česká republika 
RÁDIO R E L A X s.r.o. 
Cyrila Boudy 8/0 
27201 Kladno 
Česká republika 
Šebesta Patrik 
patrik.sebesta@email.cz  
MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
Česká republika 
Kiss Paráda, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
Černý Martin 
Krhanická 716 
14200 Praha 4 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat 
(licence č.j. Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Chomutov 88,5 MHz / 200 W, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
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kmitočtu Chomutov 88,5 MHz / 200 W, na stanoviště Chomutov město 88,5 MHz / 200 W souřadnice 
WGS 84: 13 24 0 3 / 5 0 27 59. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Chomutov město 88,5 MHz 
/ 200 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 11. května 
2016 č.j. 3781/16 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Chomutov 88,5 MHz / 200 W na nové stanoviště Chomutov město 88,5 MHz / 
200 W souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59 pro program Rádio Beat (licence č.j. Ru/138/01). 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 19. července 2016 č.j. 5461/16 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
kmitočet: 

CHOMUTOV MĚSTO 88,5 MHz 
Souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59 
ERPmax 0,2 kW 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 19. 7. 2016 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro Chomutov město 88,5 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel 101 569. 

Jako účastníci řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Praha 95,3 MHz / 5 kW byla zamítnuta) měli právo vyjádřit v řízení své 
stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 
odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace kmitočtu tvořila přílohu oznámení. K vyjádření svého 
stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení 
oznámení. Podání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, zejména z něj 
musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. 
K žádosti se mohli vyjádřit níže uvedení účastníci řízení: 
4S PRODUCTION, a.s., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
MAFRA MEDIA, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, 
Šebesta Patrik, Na Pankráci 876/73, 14000 Praha 4 - Nusle, 
Černý Martin, Krhanická 716, 14200 Praha 4, 
Záboj Ivan, Václavské náměstí 44, 27351 Unhošť 
RÁDIO RELAX, s.r.o., náměstí Sítná 3113/0, 27201 Kladno, 
MAX LOYD.s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha; 
Kiss Paráda, s.r.o. (původní Rádio Paráda, s.r.o.), Říčanská 2399/3, 10100 Praha; 
Česká mediální, s.r.o., Jana Palacha 1025/0, 29301 Mladá Boleslav - vymazáno z OR 
RÁDIO VOX,s.r.o., Zenklova 846/195, 18200 Praha - vymazáno z OR 
Rock Rádio, s.r.o., ul. manž. Topinkových 796, 27203 Kladno - vymazáno z OR 
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RÁDIO MEJLA,s.r.o., Plzeňská 78, 15000 Praha 5 - vymazáno z OR 
Žádný z účastníků řízení se k předmětné žádosti nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 101 569 obyvatel 
z nového stanoviště kmitočtu CHOMUTOV MĚSTO 88,5 MHz dojde v důsledku změny stanoviště ke 
zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 937 obyvatel. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21 , odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), 
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého 
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu 
vysílání. 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na 
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.8.2016, mapa Chomutov město 88,5 MHz.) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.08.26 11:01:06 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ Location: Praha 
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Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-51 067/2016-613 ze dne 19. 7. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače C H O M U T O V M Ě S T O 88,5 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,0 % (101 569 obyvatel) 
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Jedn. identifikátor 538774-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/3077/2023-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/793/zab  
Zasedání Rady   4-2023/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL – ORV 
 
Datum, místo 8.3.2023, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 

sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to 

o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

kmitočtu, výkonu a stanoviště Rokycany 94,4 MHz / 100 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených 

v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio 

Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Rokycany 94,4 MHz / 100 W 

na Rokycany 107,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 49 44 30 / 13 36 22. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rokycany 

107,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 49 44 30 / 13 36 22. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 25.07.2022 č.j. RRTV/8906/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 

UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat 

(licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště, výkonu a kmitočtu Rokycany 94,4 MHz / 100 W 

na Rokycany 107,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 49°44'30"N, 13°36'22"E.  

 

Dne 29.7.2022 Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., 
tjpm9nd 



Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 13.9.2022 č.j.: RRTV/10829/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 21 012 zvýší na 34 651, tedy dojde 

v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 13 639 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.  

 

Koordinace změny technických parametrů předmětného VKV kmitočtu bude dokončena 

po obdržení závazného stanoviska Rady s potvrzením, že na své výše uvedené žádosti trvá.  

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Dne 19.9.2022 č.j. RRTV/11044/2022-vra obdržela Rada stanovisko žadatele, ve kterém se 

uvádí, že na své žádosti nadále trvá.  

 

Rada se na 15. zasedání poř. č. 11/2022 seznámila s předběžnou koordinací spočívající 

ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou 

a po změně stanoviště, výkonu a kmitočtu Rokycany 94,4 MHz / 100 W na Rokycany 107,6 MHz 

/ 200 W souřadnice WGS84: 49 44 30 / 13 36 22, žadatele RADIO UNITED 

BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, 

program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 10.2.2023 č.j.: RRTV/1790/2023-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet: 

 

ROKYCANY 107,6 MHz 

Souřadnice WGS 84: 13°36´22´´/ 49°44´30´´ 

ERPmax 0,2 kW 

 

Změna VKV kmitočtu ROKYCANY 94,4 MHz a změna dalších tech. parametrů (změna stanoviště, 

zvýšení ERPmax a zvýšení AS). 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Rokycany 107,6 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel na 34 651.  

 



Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání nezměnil.  

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O konečné koordinaci byl žadatel informován. 

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o 

změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť požadovaná změna územního rozsahu, výkonu a kmitočtu by nemohla vést 

k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Takováto změna by neměla vliv na posuzování 

zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 

a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
Diagram využití kmitočtu Rokycany 107,6 MHz / 200 W 



Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-37 302/2022-613/IV.vyř. ze dne 10. 2. 2023. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ROKYCANY 107,6 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 651 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 550296-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/5498/2023-
zab  
Sp. zn. RRTV/2023/253/zab  
Zasedání Rady   8-2023/poř. č. 12 
 
Vyřizuje: ORVL – ORV 
 
Datum, místo 3.5.2023, Praha 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 

sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to 

o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění 

souřadnic stanoviště kmitočtu Opava 106,0 MHz / 200 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio 

Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava město 2 106,0 MHz / 200 

W na souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Opava město 2 

106,0 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 27.2.2023 č.j. RRTV/2668/2023-vac byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 

UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat 

(licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v upřesnění souřadnic kmitočtu Opava 106 MHz / 200 W na souřadnice 

WGS84: 49°55,50"N, 17°54'42"E. 

 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., 
tjpm9nd 



Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno.  

 

Dne 1.3.2023 Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Vzhledem k tomu, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. žádá o změnu 

souboru technických parametrů spočívající v uvedení souřadnic vysílacího stanoviště do souladu 

se skutečným stavem, nejedná se o změnu stanoviště a z toho důvodu Rada nevyžadovala mapy 

s vyznačením stávajícího stanoviště a nového stanoviště včetně údajů o změně počtu obyvatel 

pokrytých rozhlasovým vysíláním, před změnou a po změně stanoviště. 

Dle žadatele ostatní parametry zůstávají bez změny.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 11.4.2023 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný kmitočet: 

 

OPAVA MESTO 2 106,0 MHz 

Souřadnice WGS 84: 17°54´42´´/ 49°55´50´´ 

ERPmax 0,2 kW 

Posun stanoviště o cca 130 m 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Opavu město 2 106,0 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel na 72 458.  

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O koordinaci byl žadatel informován. 

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o 

změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 



nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 

nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 

území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť požadovaná změna územního rozsahu, výkonu a kmitočtu by nemohla vést 

k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Takováto změna by neměla vliv na posuzování 

zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 

a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
Diagram využití kmitočtu Opava město 2 106,0 MHz 

 
 



 

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-15 564/2023-613 ze dne 11. 4. 2023. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače OPAVA MESTO 2  106,0 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (72 458 obyvatel) 
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