
 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Říčanská 3, č.p.2399 
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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 Říčanská 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 Ústí 
nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz, toto: 
 

 
rozhodnutí 

 
 
Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s. r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 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. 
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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´´ / 49°10´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) 
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Příloha č. 2  k dopisu čj. ČTÚ-68 374/2012-613/III.vyř. ze dne 16. 5. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole   
VKV vysílače USTI N/LABEM STRIBRNIKY 104,9 MHz.

Měřítko: 10 km
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BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Říčanská 3, č.p.2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2010/321/dol/BME 
Č.j.: zab/1918/2012 
Zasedání Rady č. 10 - 2012 / poř.č.: 8 

 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 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.), a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), přijala ve věci žádosti provozovatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. IČ: 
261 45 430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3, č.p.2399, PSČ 101 00, o změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat 
(licence Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající v přidělení kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W, toto:  
 

rozhodnutí 
 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Třebíč 99,5 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 44 332 
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, Říčanská 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 Třebíč 
99,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25. 
 
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 Třebíč 99,5 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 
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;  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 / 

1918-12500-5



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 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 21. října 2011 č.j. 8251 byla Radě doručena žádost o přidělení dalších kmitočtů vedená pod sp. zn.: 
2011/938/zab, ve které byla i žádost 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. Tato žádost byla přeposlána Českému telekomunikačnímu úřadu. 
 
Dne 24. dubna 2012 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 
 
Třebíč 99,5 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25 
ERPmax 200 W 
 
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. 
 
 
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 Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 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 
Třebíč 99,5 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: 
 
Třebíč 99,5 MHz počet obyvatel 44 332. 
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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 území kmitočtu Třebíč 99,5 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 Třebíč 99,5 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 bonity v dané žádosti o změnu licence provozovatele BROADCAST MEDIA s.r.o. 
Z výše 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 Radio 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 Radio 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: 
 
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – ekonomická, organizační a technická připravenost.  
 
Žadatel uvádí: 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 
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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 Třebíčsku 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 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 buď 
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. 
 
 
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby 
 
Žadatel uvádí: 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  
 
 
Žadatel uvádí: Jsme si vědomi toho, že stejně jako na jiných územích ČR, také v Třebíčsku žijí příslušníci 
menšinového obyvatelstva. Na tuto skutečnost ve vysílání Rádia Beat reagujeme v našich programových 
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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: 23.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 11.5.2012, mapa Třebíč 99,5 MHz), Dokument (přehled, 11.5.2012, 
Zachytitelnost programů - Třebíč 99,5 MHz) 
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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 elektromagnetického pole   
VKV vysílače TREBIC 99,5 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (44 332 obyvatel)

Měřítko: 10 km
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Programy zachytitelné v Třebíči 99,5 MHz
Programy zachytitelné velmi dobře

Rádio Programová skladba 
vysílání

Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny

Český rozhlas /  

ČRo 1 
Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Praha

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Český rozhlas /

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

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

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 kultury, recenze 
vážné hudby, Matiné – setkání 
s osobností, odpolední publicistika, 
Čajovna-pořad pro novou generaci 
kultur, posluchačů, večer Opera – 
včetně přenosů

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

Šest hodin komentářů, Celoplošná analyticko-publicistická Zabývá se 
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ČRo 6  (AM)

Český rozhlas / 
ČRo Region 
Vysočina

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 

široký výběr 
hudebních žánrů, 
prostor pro 
regionální autory a 
interprety

Zpravodajství, informační servis, 
počasí a sport, publicistika, 
nabídka práce, hudba a zábava, 
literární pořady, soutěže, události 
regionu

Zaměření na region, 
dopravní informace 
a regionální počasí

EVROPA 2, spol. s 
r.o. / EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC – 
zaměřeno na cílovou 
skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10% 
domácí tvorby

Hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a 
živé telefonování), Factory Bootleg 
Monopol (taneční hudba), Hitparáda 
Evropy 2

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na vědomí 
veškeré dění v ČR, a to 
bez rozdílu 
národnostních, etnických 
a jiných menšin

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

--------------------------------

analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů.

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,

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

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

Služba regionům 
v rámci 
celoplošného 
vysílání
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FRANTIŠEK 
VOSTÁL s.r.o. / 
Hitrádio Vysočina 
94,3 FM

Hudební regionální 
stanice

p. 20-35 let s. 14-50 
let

80% hudby, z toho 
česká tvorba 10-
25%, pop-rock 80.-
90. let + současné 
hity

Zpravodajství - počasí, doprava, 
služby, informace, kultura, sport, 
zájmové oblasti, publicistika, 
mluvené slovo 10%

Regionální 
zpravodajství z 
oblastí Jihlava, 
Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Žďár nad 
Sázavou, Třebíč

RADIO STATION 
BRNO, spol. s r.o. 
/ KISS HÁDY

hudební regionální 
stanice středního 
proudu

16-29 let s přesahem 
39 let

nejnovější hity 
doplněné o klasické 
hity 90. let, 15% 
mluvené slovo

dynamický program plný 
trendových pořadů, např. ráno 
s Borkem, Edou a Alenou, dopravní 
zpravodajství, žhavé tipy; 
charitativní akce: vánoční strom, 
upíří rej, bezpečnostní akce: s 
Kissem na cestách

Aktuální informace o 
společenském a 
kulturním dění

hudební složkou 
oslovuje menšiny 
obyvatelstva podle věku

ČESKOMORAVSK
É RÁDIO s.r.o. / 
Rádio Blaník Jižní 
Morava

Hudební regionální 
stanice

p. 30-39 let Pop, folk, country, 
minimálně 15 % 
domácí tvorby

Zpravodajství, sport, dopravní 
informace, tematika životního 
prostředí, 10% mluveného slova

Místní sport, dění v 
regionu

----------------------

LONDA, s.r.o. / p. 30-45 let
RÁDIO IMPULS s. 25-50 let

Star Promotion, 
s.r.o. / Radio Hey 
Brno

městské rádio v Brně s 
mužským akcentem a 
folkrockovým a 
rockovým projevem

26-35 let Hudba 70.-90. let s 
přesahy na obě 
strany zejména 
folkrocková a 
rocková muzika, 
akcent na původní 
tvorbu, hudební 
složka tvoří 80-90% 
programu

zpravodajství, informační servis, 
předpověď počasí, dopravní a 
kulturní servis, publicistika, zprávy 
z Evropy a Euroregionu, sport, auto-
moto, hobby, práce, zábava, min. 
7,5% mluveného slova bez reklamy 
v prime time

lokální zpravodajský 
a informační servis

Reakce na aktuální 
témata ze života 
menšinové populace 

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

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

Podíl mluveného slova – 32% , 
z toho 22% zpráv a informací. 
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
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PS KŘÍDLA, s.r.o. 
/ Rádio PETROV

hudební regionální 
stanice

cílová skupina 30-39 retro formát (1975-
1985), 30% folk a 
country, 10% 
mluveného slova, 
slovenská hudba, 
brněnská hudební 
scéna

Aktuální informace, pravidelné 
zpravodajství, počasí, publicistika, 
strip talk show

80% zpráv místních, 
důraz na jižní 
Moravu

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%,       Folklórní 
hudba 4,5 % 

Rádio Programová skladba 
vysílání

Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny

BBC Radiocom 
(Praha) s.r.o./ 
BBC World 
Service

Zpravodajsko-
publicistická stanice 
(Zpravodajství, 
publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava)

Posluchači vyžadující 
přesné informace a 
analýzy, obecně 15+

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, 
vzdělávání, sport, zábava, bloky 
v českém (08:00-11:00 a 13:00-
16:00) a anglickém (00:00-08:00, 
11:00-13:00 a 16:00-24:00) jazyce, 
jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované 
menšinám

ČRo 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

Nevysílá reklamy, podíl mluveného 
slova neklesne pod 35%,  podíl 
pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6%; vysílání s důrazem na 
křesťanské pojetí hodnot, pestrá 
nabídka pro všechny věkové 
skupiny,je kulturním, informačním, 
náboženským, vzdělávacím i 
zábavným médiem; náboženské 
pořady

Denně zprávy 
z pokrytých regionů

Duchovní pořady

Programy zachytitelné dobře:

Radio Proglas, 
s.r.o. / RADIO  
PROGLAS

Rodinné rádio široké spektrum

1918-102500-14



MEDIA Party spol. 
s r.o. / 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%

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

Informace o 
událostech ve 
Východočeském 
regionu

Programy zachytitelné částečně:

Rádio Programová skladba 
vysílání

Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny

NONSTOP s.r.o. / 
RÁDIO 
KROKODÝL

hudebně-zábavná 
regionální rozhlasová 
stanice

15-45 let, primárně 20-
29 let

Pop, rock, současná 
taneční hudba, širší 
hudební záběr o 
víkendu

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, 
politika, ekonomika, sport

Informační servis 
pro jihomoravský 
region
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BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Říčanská 3 
101 00 Praha 1 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2011/938/zab 
Č.j.: STR/2183/2012 
Zasedání Rady č. 11 - 2012 / poř.č.: 8 

 

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, Říčanská 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 Rosice 91,4 MHz / 100 W, toto  
 
 

r o z h o d n u t í: 
 

 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Rosice 91,4 MHz / 100 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, Říčanská 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, s přidělením kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 25 50 / 49 11 36. 
 
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rosice 91,4 MHz / 100 W. 
 
Odůvodnění: 
 
Společnost 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; 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; Uherský Brod 94,2 MHz / 0,2 kW; Náchod 101,2 MHz / 0,2 kW.  
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Dne 21. 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 (dále jen 
„ČTÚ“). 
 
Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty Trutnov 2 91,4 MHz / 150 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. Ke kmitočtu Rakovník 107,6 MHz / 200 W ČTÚ vydal negativní stanovisko. Tyto uvedené 
kmitočty byly řešeny separátně. 
 
Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet Rosice 91,4 MHz / 100 W. Dle 
výpočtu pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním z daného souboru technických parametrů, které provedl 
ČTÚ, byl  počet obyvatel stanoven na 75 909. 
 
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.  
 
Vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek NSS ze dne 21.3.2012, č.j. 1 
As 37/2012-42, ve kterém NSS uvedl,“… že jako bonitní lze vyhodnotit takový soubor technických 
parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání…“) Rada adoptovala nový postup pro vyhodnocení bonity kmitočtu. 

K posouzení bonity kmitočtu je Rada povinna v řízení zjistit potřebné skutečnosti a provést potřebné 
důkazy (s ohledem na zásadu vyšetřovací a zásadu materiální pravdy ovládající správní řízení vedené 
Radou), a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům provozovatele vysílání (především příjmy 
z odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným nákladům provozovatele vysílání spojeným 
s provozováním vysílání na předmětném kmitočtu. K posouzení této otázky v jednotlivých případech je 
pak třeba zohledňovat specifika a okolnosti každého jednotlivého kmitočtu a daného konkrétního řízení a 
odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat.  
 
Na základě výše uvedeného Rada posoudila bonitu souboru technických parametrů Rosice 91,4 MHz / 
100 W na základě ústního vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s. S tímto 
vyjádřením se Rada seznámila na 11. zasedání konaném dne 12. června 2012.   
 
Dle 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 75 909 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 

2183-22500-17



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 
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. 
 
 
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: 12.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.4.2012, mapa Rosice 91,4 MHz) 
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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 elektromagnetického pole   
VKV vysílače ROSICE_91,4 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (75 909 obyvatel)

Měřítko:        10 km
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JUKE BOX spol. s r.o.  
Karla Svobody 130/95 
72527 Ostrava - Plesná 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2011/1112/zab/JUK 
Č.j.: zab/2430/2012 
Zasedání Rady č. 12 - 2012 / poř.č.: 12 

 

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, JUKE 
BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské 
Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W, toto 
 

r o z h o d n u t í: 
 
 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W 
(vysíláním zásobeno 32 858 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 JUKE BOX, 
spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu RADIO ČAS - FM programový okruh Radio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu 
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38. 
 
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Valašské Meziříčí Štěpánov 
87,9 MHz / 100 W. 
 
Odůvodnění: 
 
Společnost JUKE BOX, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS - FM 
programový okruh Radio Čas Rock (licence Ru/81/98). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 
 
Blansko 97,7 MHz / 0,2 kW; Brno 95,5 MHz / 0,2 kW; Bruntál 95,9 MHz / 0,1 kW; Frenštát pod 
Radhoštěm 105,9 MHz / 1 kW; Frýdek-Místek 102,4 MHz / 0,15 kW; Hranice 97,9 MHz / 0,1 kW; 
Hustopeče u Brna 91,7 MHz / 0,15 kW; Jeseník 91,7 MHz / 0,1 kW; Kroměříž 96,4 MHz / 0,15 kW; 
Luhačovice 93,8 MHz / 0,15 kW; Mohelnice 103,1 MHz / 0,2 kW; Moravský Krumlov 97,7 MHz / 0,1 kW; 
Olomouc 101,3 MHz / 0,1 kW; Opava 90,6 MHz / 0,25 kW; Opava 89,7 MHz / 0,15 kW; Oslavany 94,6 
MHz / 0,15 kW; Ostrava 92,8 MHz / 5 kW; Rosice 92,2 MHz / 0,15 kW; Šumperk 95,8 MHz / 0,15 kW; 
Třinec 98,3 MHz / 1 kW; Třinec-Godula 89,5 MHz / 1 kW; Uherské Hradiště 102,7 MHz / 0,15 kW; 
Uherský Brod 92,1 MHz / 0,2 kW; Valašské Klobouky 91,1 MHz / 0,15 kW; Valašské Meziříčí 96,3 MHz / 
0,1 kW; Velké Meziříčí 92,2 MHz / 0,1 kW; Vsetín 96,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 95,8 MHz / 0,15 kW; Zlín 2 
103,7 MHz / 0,3 kW; Znojmo 100,6 MHz / 0,15 kW; Zábřeh silo 88,6 MHz / 0,05 kW. 
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Provozovatel JUKE BOX s.r.o. požádal dopisem ze dne 7. prosince 2011 č.j. 9816 o změnu souboru 
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Hranice 94,5 MHz / 100 W a Valašské Meziříčí 
87,9 MHz / 100 W. 
 
Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení a souhlasila s odesláním výše uvedeného 
kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (zab/4134/2011). 
 
Rada na 2. zasedání 2012, bod: 30 nepřidělila kmitočet Hranice 94,5 MHz / 100 W z důvodu negativního 
stanoviska ČTÚ. 
 
Český telekomunikační úřad dopisem ze dne 31. května 2012 zaslal Radě zkoordinovaný kmitočet: 
 
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz 
souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38 
ERPmax 100 W 
 
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 Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel 32 858. 
 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace 
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 
 
Vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek NSS ze dne 21.3.2012, č.j. 1 
As 37/2012-42, ve kterém NSS uvedl,“… že jako bonitní lze vyhodnotit takový soubor technických 
parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání…“) Rada adoptovala nový postup pro vyhodnocení bonity kmitočtu. 

K posouzení bonity kmitočtu je Rada povinna v řízení zjistit potřebné skutečnosti a provést potřebné 
důkazy (s ohledem na zásadu vyšetřovací a zásadu materiální pravdy ovládající správní řízení vedené 
Radou), a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům provozovatele vysílání (především příjmy 
z odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným nákladům provozovatele vysílání spojeným 
s provozováním vysílání na předmětném kmitočtu. K posouzení této otázky v jednotlivých případech je 
pak třeba zohledňovat specifika a okolnosti každého jednotlivého kmitočtu a daného konkrétního řízení a 
odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat.  
 
Na základě výše uvedeného Rada posoudila bonitu souboru technických parametrů Valašské Meziříčí 
Štěpánov 87,9 MHz / 100 W na základě ústního vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM 
TACOMA a.s. S tímto vyjádřením se Rada seznámila na 12. zasedání konaném dne 26. června 2012.   
 
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 32 858 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:  
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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 
nakonec i analýza makroekonomické situace regionu Valašské Meziříčí Štěpánov znalec dospěl k 
názoru, že soubor technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W umožňující 
maximální pokrytí 32 858 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: 26.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 18.6.2012, mapa Valašské Meziříčí 87,9 MHz) 

2430-32500-22



Příloha č. 2 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 elektromagnetického pole   
VKV vysílače VALASSKE MEZIRICI STEPANOV 87,9 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (32 858 obyvatel)

Měřítko:        10 km
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