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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, Route 
Radio s.r.o. IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W, toto 
 

rozhodnutí: 
 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Bílov 90,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 14 553 
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje, provozovateli Route Radio s.r.o. IČ: 
27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W, souřadnice 
WGS 84: 18 00 33 / 49 43 57. 
 
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Bílov 90,2 
MHz / 50 W.  
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení Route Radio s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), se souborem technických parametrů: Jihlava-Pávov 99,4 
MHz / 0,8 kW. 
 
Dne 13. ledna 2012, č.j. 589/2012, byla Radě doručena žádost společnosti Route Radio, s.r.o. o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemní vysílačů (licence č.j. koz 516/09, sp. zn. 2008/934/zab), spočívající v přidělení kmitočtů Bílov 
90,2 MHz / 50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, Lipník 90,2 MHz / 50 W 
a Hynčice 87,8 MHz / 50 W. 
 
Rada, prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/282/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 
 
Dne 20. listopadu 2012 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty tak, tak bylo uvedeno v žádosti:  
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Bílov 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 00 33 / 49 43 57.  
 
Současně byly doručeny zkoordinované kmitočty Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz 
/ 50 W a Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, které jsou řešeny v samostatném rozhodnutí. 
 
Zároveň ČTÚ stanovil počty obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené 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. 11. 2012 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 
 
Pro Bílov 90,2 MHz byl stanoven počet obyvatel 14 553. 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 
 
Kmitočet Hynčice 87,8 MHz / 50 W bude řešen separátně. 
 
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 Bílov 90,2 MHz / 50 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. 
prosince 2012 provedla v souladu 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 v jiné 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 Bílov 90,2 MHz / 50 W by činily 23.533,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W by činily 295.817,- Kč. 
 
Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (14 553 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: RADIO 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. 
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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 Bílov 90,2 MHz / 50 W by činily 23.533,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W by činily 295.817,- 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 v jeho 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 (23.533,- Kč) a 
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (295.817,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet 
Bílov 90,2 MHz / 50 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 Bílov 90,2 MHz / 50 W. Na daném území je 
zachytitelných celkem 12 rozhlasových programů velmi dobře, 3 programy dobřa a 1 program částečně 
(konkrétně se jedná o programy: BBC, ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Dvojka, ČRo 3 – Vltava, ČRo 6 
(AM), ČRo Ostrava, Frekvence 1, Helax, Hitrádio Orion, Kiss Morava, Radio ČAS – FM, Radio Hey a 
Radio Impuls, jak je Radě známo z její úřední činnosti; vedle uvedených jsou pak na pokrytém území 
dobře zachytitelné též programy Hitrádio Orion Morava, Rádio Evropa 2 – Morava, Radio Valašsko a 
částečně zachytitelný program Radio Proglas. 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 skutečnost, že v dané oblasti pokryté signálem kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W 
nebylo v minulosti vyhlášeno žádné licenční řízení. Programy zachytitelné na daném území jsou vysílány 
ze vzdálenějších míst, například: 
 
BBC ze stanoviště Ostrava, 
Frekvence 1 ze stanoviště Ostrava, 
Helax ze stanoviště Ostrava, 
Hitrádio Orion ze stanoviště Nový Jičín, 
Kiss Morava ze stanoviště Ostrava a Frýdek-Místek, 
Radio ČAS – FM ze stanoviště Nový Jičín, 
Radio Hey ze stanoviště Ostrava, 
Radio Impuls ze stanoviště Ostrava. 
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Počet obyvatel, kteří můžou daný signál na daném území přijímat je na kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W 
14 553 obyvatel, což nesvědčí o bonitě kmitočtu. 
 
Nelze tedy tento kmitočet srovnávat z pohledu atraktivity pro potenciálního zcela nového provozovatele 
vysílání s kmitočty, které toto území pokryvají. 
  
 
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 Bílov 90,2 MHz / 50 W jako nebonitní. 
 
Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Bílov 90,2 MHz / 50 W dospěla Rada k závěru, že 
jeho udělením nedojde k obcházení zákona a porušení zákazu podstatných změn parametrů licence. 
 
Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Rádio Dálnice, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence (sp.zn. 
sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09).  
 
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.  
 
Žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační, ekonomické 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 k tomu, proč by změna územního 
rozsahu vysílání měla vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť organizační 
připravenost je dána v souvislosti s již probíhajícím vysíláním z jiného kmitočtu a zahájením vysílání 
z nového 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 jiného kmitočtu 
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: 8.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 7.12.2012, mapa Bílov 90,2 MHz) 
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Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BILOV 90,2 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (14 553 obyvatel)

Měřítko: 10 km
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Stavební 992/1 
70800 Ostrava 8 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2012/59/zab/Rou 
Č.j.: zab/140/2013 
Zasedání Rady č. 1 - 2013 / poř.č.: 29 

 

 
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, Route 
Radio s.r.o. IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz / 50 
W, toto 
 

rozhodnutí: 
 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 4 
853 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl 
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje, provozovateli Route Radio s.r.o. IČ: 
27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 17 56 45 / 49 41 13. 
 
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hladké 
Životice 95,5 MHz / 50 W.  
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení Route Radio s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), se souborem technických parametrů: Jihlava-Pávov 99,4 
MHz / 0,8 kW. 
 
Dne 13. ledna 2012, č.j. 589/2012, byla Radě doručena žádost společnosti Route Radio, s.r.o. o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemní vysílačů (licence č.j. koz 516/09, sp. zn. 2008/934/zab), spočívající v přidělení kmitočtů Bílov 
90,2 MHz / 50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, Lipník 90,2 MHz / 50 
W a Hynčice 87,8 MHz / 50 W. 
 
Rada, prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/282/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 
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Dne 20. listopadu 2012 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty tak, tak bylo uvedeno v žádosti:  
 
Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 56 45 / 49 41 13. 
 
Současně byly doručeny zkoordinované kmitočty Bílov 90,2 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W a 
Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, které jsou řešeny v samostatném rozhodnutí. 
 
Zároveň ČTÚ stanovil počty obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené 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. 11. 2012 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 
 
Pro Hladké Životice 95,5 MHz byl stanoven počet obyvatel 4 853. 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 
 
Kmitočet Hynčice 87,8 MHz / 50 W bude řešen separátně. 
 
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 Hladké Životice 95,5 MHz / 50 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. 
prosince 2012 provedla v souladu 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 v jiné 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 Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W by činily 7.847,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W by činily 292.680,- Kč. 
 
Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (4 853 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: RADIO 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. 
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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 Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W by činily 7.847,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W by činily 292.680,- 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 v jeho 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 (7.847,- Kč) a předpokládaných 
měsíčních výdajích provozovatele (292.680,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet Hladké Životice 95,5 
MHz / 50 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 Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W. Na daném 
území je zachytitelných celkem 11 rozhlasových programů zachytitelných velmi dobře, 5 programů 
zachytitelných dobře a 1 program zachytitelný částečně (konkrétně se jedná o programy ČRo 1 – 
Radiožurnál, ČRo 2 – Dvojka, ČRo 3 – Vltava, ČRo 6 (AM), ČRo Ostrava, Frekvence 1, Helax, Hitrádio 
Orion, Kiss Morava, Radio Čas – FM a Radio Impuls, jak je Radě známo z její úřední činnosti; vedle 
uvedených jsou pak na pokrytém území dobře zachytitelné též programy BBC, Hitrádio Orion Morava, 
Rádio Evropa 2 – Morava, Radio Hey a Radio Valašsko a částečně zachytitelný program Radio Proglas. 
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 skutečnost, že v dané oblasti pokryté signálem kmitočtu Hladké Životice 95,5 
MHz / 50 W nebylo v minulosti vyhlášeno žádné licenční řízení. Programy zachytitelné na daném území 
jsou vysílány ze vzdálenějších míst, například: 
 
Frekvence 1 ze stanoviště Ostrava,  
Helax ze stanoviště Ostrava, 
Hitrádio Orion ze stanoviště Ostrava, 
Kiss Morava ze stanoviště Ostrava, 
Radio Čas – FM ze stanoviště Ostrava 
Radio Impuls ze stanoviště Ostrava. 
 
 
Počet obyvatel, kteří můžou daný signál na daném území přijímat je na kmitočtu Hladké Životice 95,5 
MHz / 50 W 4 853 obyvatel, což nesvědčí o bonitě kmitočtu. 
 

140-3693-9



Nelze tedy tento kmitočet srovnávat z pohledu atraktivity pro potenciálního zcela nového provozovatele 
vysílání s kmitočty, které toto území pokryvají. 
  
 
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 Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W jako nebonitní. 
 
Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W dospěla Rada 
k závěru, že jeho udělením nedojde k obcházení zákona a porušení zákazu podstatných změn parametrů 
licence. 
 
Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Rádio Dálnice, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence (sp.zn. 
sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09).  
 
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.  
 
Žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační, ekonomické 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 k tomu, proč by změna územního 
rozsahu vysílání měla vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť organizační 
připravenost je dána v souvislosti s již probíhajícím vysíláním z jiného kmitočtu a zahájením vysílání 
z nového 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 jiného kmitočtu 
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: 8.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 7.12.2012, mapa Hladké Životice 95,5 MHz) 
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Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HLADKE ZIVOTICE 95,5 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (4 853 obyvatel)

Měřítko: 10 km
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Route Radio s.r.o. 
Stavební 992/1 
70800 Ostrava 8 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2012/59/zab/Rou 
Č.j.: zab/142/2013 
Zasedání Rady č. 1 - 2013 / poř.č.: 29 

 

 
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, Route 
Radio s.r.o. IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, 
toto 
 

rozhodnutí: 
 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 34 
042 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl 
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje, provozovateli Route Radio s.r.o. IČ: 
27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 18 09 47 / 49 48 20. 
 
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače 
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W.  
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení Route Radio s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), se souborem technických parametrů: Jihlava-Pávov 99,4 
MHz / 0,8 kW. 
 
Dne 13. ledna 2012, č.j. 589/2012, byla Radě doručena žádost společnosti Route Radio, s.r.o. o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemní vysílačů (licence č.j. koz 516/09, sp. zn. 2008/934/zab), spočívající v přidělení kmitočtů Bílov 
90,2 MHz / 50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, Lipník 90,2 MHz / 50 
W a Hynčice 87,8 MHz / 50 W. 
 
Rada, prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/282/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 
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Dne 20. listopadu 2012 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty tak, tak bylo uvedeno v žádosti:  
 
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 47 / 49 48 20. 
 
Současně byly doručeny zkoordinované kmitočty Bílov 90,2 MHz / 50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 
W a Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, které jsou řešeny v samostatném rozhodnutí. 
 
Zároveň ČTÚ stanovil počty obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené 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. 11. 2012 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 
 
Pro Klimkovice 88,6 MHz byl stanoven počet obyvatel 34 042. 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 
 
Kmitočet Hynčice 87,8 MHz / 50 W bude řešen separátně. 
 
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 Klimkovice 88,6 MHz / 50 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. 
prosince 2012 provedla v souladu 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 v jiné 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 Klimkovice 88,6 MHz / 50 W by činily 55.047,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W by činily 302.120,- Kč. 
 
Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (34 042 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: RADIO 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. 
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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 Klimkovice 88,6 MHz / 50 W by činily 55.047,- Kč a 
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání 
na posuzovaném kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W by činily 302.120,- 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 v jeho 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 (55.047,- Kč) a 
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (302.120,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet 
Klimkovice 88,6 MHz / 50 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 Klimkovice 88,6 MHz / 50 W. Na daném 
území je zachytitelných celkem 13 rozhlasových programů (konkrétně se jedná o programy ČRo 1 – 
Radiožurnál, ČRo 2 – Dvojka, ČRo 3 – Vltava, ČRo 6 (AM), ČRo Ostrava, Frekvence 1, Radio Impuls, 
Helax, Radio Čas – FM, Hitrádio Orion, Radio Hey, BBC, Rádio Evropa 2 – Morava, Kiss Morava, jak je 
Radě známo z její úřední činnosti; vedle uvedených je pak na pokrytém území již částečně zachytitelný 
též program Radio Proglas. 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 skutečnost, že v dané oblasti pokryté signálem kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 
50 W nebylo v minulosti vyhlášeno žádné licenční řízení. Programy zachytitelné na daném území jsou 
vysílány ze vzdálenějších míst, například: 
 
Frekvence 1 ze stanoviště Ostrava, 

  

Radio Impuls ze stanoviště Ostrava, 
Helax ze stanoviště Ostrava, 
Radio Čas – FM ze stanoviště Ostrava a Frýdek – Místek,  
Hitrádio Orion ze stanoviště Ostrava, 
Radio Hey ze stanoviště Ostrava, 
BBC ze stanoviště Ostrava, 
Rádio Evropa 2 – Morava ze stanoviště Ostrava, 
Kiss Morava ze stanoviště Ostrava. 
 
Počet obyvatel, kteří můžou daný signál na daném území přijímat je na kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 
50 W 34 042 obyvatel, což nesvědčí o bonitě kmitočtu. 
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Nelze tedy tento kmitočet srovnávat z pohledu atraktivity pro potenciálního zcela nového provozovatele 
vysílání s kmitočty, které toto území pokryvají. 
  
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 Klimkovice 88,6 MHz / 50 W jako nebonitní. 
 
Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Klimkovice 88,6 MHz / 50 W dospěla Rada 
k závěru, že jeho udělením nedojde k obcházení zákona a porušení zákazu podstatných změn parametrů 
licence. 
 
Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Rádio Dálnice, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence (sp.zn. 
sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09).  
 
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.  
 
Žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační, ekonomické 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 k tomu, proč by změna územního 
rozsahu vysílání měla vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť organizační 
připravenost je dána v souvislosti s již probíhajícím vysíláním z jiného kmitočtu a zahájením vysílání 
z nového 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 jiného kmitočtu 
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: 8.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 8.1.2013, mapa Klimkovice 88,6 MHz) 
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Příloha č.3 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KLIMKOVICE 88,6 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 042 obyvatel)

Měřítko: 10 km
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Route Radio s.r.o. 
Stavební 992/1 
70800 Ostrava 8 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2012/59/zab/Rou 
Č.j.: zab/146/2013 
Zasedání Rady č. 1 - 2013 / poř.č.: 29 

 

 
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, Route 
Radio s.r.o. IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 
MHz / 50 W, toto 
 

rozhodnutí: 
 
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W (vysíláním 
zásobeno 11 264 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na 
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomuRada uděluje, provozovateli Route Radio 
s.r.o. IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992, PSČ:70800 Ostrava - Poruba, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 34 44 / 49 31 45. 
 
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Lipník nad 
Bečvou město 90,2 MHz / 50 W.  
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení Route Radio s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice 
(licence sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09), se souborem technických parametrů: Jihlava-Pávov 99,4 
MHz / 0,8 kW. 
 
Dne 13. ledna 2012, č.j. 589/2012, byla Radě doručena žádost společnosti Route Radio, s.r.o. o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemní vysílačů (licence č.j. koz 516/09, sp. zn. 2008/934/zab), spočívající v přidělení kmitočtů Bílov 
90,2 MHz / 50 W, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, Lipník nad Bečvou 
90,2 MHz / 50 W a Hynčice 87,8 MHz / 50 W. 
 
Rada, prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/282/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 
 

146-1693-17



Dne 20. listopadu 2012 byly Radě doručeny zkoordinované kmitočty tak, tak bylo uvedeno v žádosti:  
 
Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 34 44 / 49 31 45. 
 
Současně byly doručeny zkoordinované kmitočty Bílov 90,2 MHz / 50 W, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W a 
Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, které jsou řešeny v samostatném rozhodnutí. 
 
Zároveň ČTÚ stanovil počty obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené 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. 11. 2012 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 
 
Pro Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz byl stanoven počet obyvatel 11 264. 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 
 
Kmitočet Hynčice 87,8 MHz / 50 W bude řešen separátně. 
 
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 Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 
50 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. 
prosince 2012 provedla v souladu 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 v jiné 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 Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W by činily 
18.214,- Kč a odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti 
s provozováním vysílání na posuzovaném kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W by činily 
294.753,- Kč. 
 
Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (11 264 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: RADIO 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 
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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 Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W by činily 
18.214,- Kč a odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti 
s provozováním vysílání na posuzovaném kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W by činily 
294.753,- 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 v jeho 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 (18.214,- Kč) a 
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (294.753,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet 
Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 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 Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W. 
Na daném území je zachytitelných celkem 15 rozhlasových programů zachytitelných velmi dobře a 1 
program zachytitelný částečně (konkrétně se jedná o programy ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Dvojka, 
ČRo 3 – Vltava, ČRo 6 (AM), ČRo Olomouc, ČRo Brno, Radio Impuls, Frekvence 1, Radio Haná 
Olomoucko, Radio Haná, Hitrádio Orion Morava, Radio Proglas, Radio Čas – FM, Fajnradio Hity a Radio 
Rubi, jak je Radě známo z její úřední činnosti; vedle uvedených je pak na pokrytém území částečně 
zachytitelný též program ČRo Ostrava. 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 skutečnost, že v dané oblasti pokryté signálem kmitočtu Lipník nad Bečvou 
město 90,2 MHz / 50 W nebylo v minulosti vyhlášeno žádné licenční řízení. Programy zachytitelné na 
daném území jsou vysílány ze vzdálenějších míst, například: 
 
Frekvence 1 ze stanoviště Valašské Meziříčí,  
Radio Haná Olomoucko ze stanoviště Hranice, 
Radio Haná ze stanoviště Hranice, 
Hitrádio Orion Morava ze stanoviště Valašské Meziříčí, 
Radio Proglas ze stanoviště Bystřice pod Hostýnem, 
Radio Čas – FM ze stanoviště Valašské Meziříčí, 
Fajn radio Hity ze stanoviště Valašské Meziříčí, 
Radio Rubi ze stanoviště Hranice. 
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Počet obyvatel, kteří můžou daný signál na daném území přijímat je na kmitočtu Lipník nad Bečvou 
město 90,2 MHz / 50 W 11 264 obyvatel, což nesvědčí o bonitě kmitočtu. 
 
Nelze tedy tento kmitočet srovnávat z pohledu atraktivity pro potenciálního zcela nového provozovatele 
vysílání s kmitočty, které toto území pokryvají. 
  
 
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 Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W jako nebonitní. 
 
Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Lipník nad Bečvou město 90,2 MHz / 50 W dospěla 
Rada k závěru, že jeho udělením nedojde k obcházení zákona a porušení zákazu podstatných změn 
parametrů licence. 
 
Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Rádio Dálnice, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence (sp.zn. 
sp. zn.: 2008/934/zab, č.j. koz/516/09).  
 
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.  
 
Žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační, ekonomické 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 k tomu, proč by změna územního 
rozsahu vysílání měla vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť organizační 
připravenost je dána v souvislosti s již probíhajícím vysíláním z jiného kmitočtu a zahájením vysílání 
z nového 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 jiného kmitočtu 
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: 8.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 7.12.2012, mapa Lipník nad Bečvou 90,2 MHz) 
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Příloha č.4 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače LIPNIK N B MESTO 90,2 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (11 264 obyvatel)

Měřítko: 10 km
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