
RADA ČESKÉ R E P U B L I K Y 
• pro rozhlasové a televizní vysílání 

10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz 

ROZHODNUTI O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: RNDr. Pavel Foretník 
Na střelnici 2 
Lazce čp. 333 
Olomouc 

PSČ: 772 00 

Č.j.: R u / 1 0 1 / 0 l / ^ 
Zasedání Rady 8 bod 9 
Vyřizuje : F.Kučer a 

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

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje panu RNDr. Pavlu Foretníkovi, trvale bytem Na střelnici 2, Lazce čp. 333, 
Olomouc, r.č. 500522/039, l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s 
n á z v e m RÁDIO HANÁ. 

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

2) Specifikace vysílání: v pásmu VKV I I , název stanice je RÁDIO HANÁ. Časový rozsah vysílání 
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební stanice se zprávami. 
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3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

92,3 MHz/5 kW Olomouc-Pohořany 
98,6 MHz/0,1 kW Přerov 
100,2 MHz/0,1 kW Prostějov 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré 
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o licenci č. RR 0531. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4. 

Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : . • 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0531, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 693, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v plamem znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice RÁDIO HANÁ, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu 
v Ostravě, v oddíle A, vložce 6316, ze dne 3.8.2001, výpis z údajů z informačního systému 
Magistrátu města Olomouce ze dne 5.2.2001, svědčící o trvalém pobytu účastníka řízení, výpis 
zjeho rejstříku trestů ze dne 5.3.2001 a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu 
Československá obchodní banka a.s., pobočka Olomouc ze dne 7.2.2001), předložené v průběhu 
správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 
27.4.2001. 

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

Rada konstatovala, že pan RNDr. Pavel Foretník, je způsobilý stát se provozovatelem s licencí 
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle 



kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 8.3.2001. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se 
pohlíží, jako by nebyla podána. ,1 

V Praze dne 9.5.2001 



PŘÍLOHA č.l 

Název stanice: ^ ^ j O J H A N Á 

Časový rozsah vysílání: . 2 4 J i o d j n _ d e n n ě 

Základní charakterist ika H u d e b n í s tan i ce se z p r á v a m i 
programu: 

Charakteristika programu 
/.../ Podíl vlastních pořadů RADIA HANÁ bude činit většinu vysílacího času. 

Hudba 

Hudba jako nejpodstatnější část programu stanice bude vycházet z tradičního 
výběru hitových a všeobecně oblíbených skladeb, které byly produkovány od 60. let 
až po dnešní dobu. / . . . / „Největší hity všech dob". /. . ./ 

Součástí hudebního programu budou také hitparády světové populární a taneční 
hudby s pohledy do historických hitparád. 

/.../ 
Mluvené slovo 

/.../ Mluvené slovo bude tvořit v době od 05:00 až do 24:00 hodin 5% až 15% 
programové skladby stanice, v závislosti na typu vysílaného pořadu. 

/.../ 

Zprávy 

RADIO HANÁ bude přinášet zprávy ze světa, domova i z regionu Střední 
Moravy. Zprávy budou vytvářeny vlastní redakcí. Zpravodajství bude využívat mimo 
zahraničních a domácích informací také lokální a regionální informační zdroje / . . . / 

V rámci kulturního zpravodajství bude stanice přinášet přehledy kulturních akcí, 
vztahujících se zejména ke Střední Moravě. Součástí programu budou také 
ekonomické a hospodářské zprávy, informace z politického života a novinky z oblasti 
vědy a techniky. 

Počasí 

Informace o počasí budou i nadále základním předpokladem zejména ranního 
bloku vysílání. / . . . / 

Dopravní servis, havarijní situace 

Je připravován redakcí Radia Haná na základě spolupráce zejména s odbory 
dopravy policie, okresních a městských úřadů. Pro každý den je sestaven aktuální 
přehled stavu silnic a dopravních uzavírek. /. . ./ 

Ankety 

Ankety Radia Haná budou nadále připravovány redaktory a moderátory, 
většinou na aktuální témata dne. / . . . / 



Zajímavosti 

Možnosti INTERNETU dávají v současné době příležitost získávat libovolné 
množství informací nejen zpravodajského typu, ale také zajímavostí ze společenského, 
kulturního, politického života, techniky, ekonomiky a komunikace. Rádio Haná bude 
tyto možnosti využívat v maximální míře a tím získávat zájem většího počtu 
posluchačů. 

Hosté 

Součástí programu mluveného slova Radia Haná budou také vstupy s hosty 
stanice, připravené v diskusním studiu. / . . . / 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů 
Hlavním navrhovaným programovým parametrem je procentuelní podíl 

mluveného slova a hudby v závislosti na aktuálním čase vysílaného programu. Dle 
tohoto parametru bude mluvené slovo tvořit v době od 05:00 až do 24:00 hodin 5% až 
15% programové skladby stanice, v závislosti na typu vysílaného pořadu. S ohledem 
na různé typy pořadů není tento podíl vyjádřen jako průměrné číslo (viz „Mluvené 
slovo"). 

Dalším navrženým parametrem bude vzhledem k charakteru stanice „hudební 
stanice se zprávami", obsah zpravodajských relací denní v programové skladbě, 
jejichž počet bude denně nejméně 12. 

Návrh vysílacího schématu 

00:00 - 05:00 noční blok: hudební program - směs, znělky stanice 

05:00 - 08:00 ranní blok: zprávy, dopravní informace, očekávané události 
dne, čas, počasí, výročí dne 

08:00 - 12:00 dopolední blok: zprávy, pracovní servis, ekonomika, kultura, 
politika, technika, zajímavosti, písničky na přání, soutěže, 
ankety na témata dne, dopravní informace 

12:00 - 18:00 odpolední blok - zprávy, hudební směs, hitparády 

13:00 - 14:00 tematické magazíny (komunikace, internet, cestování, 
ekonomika, film, sport, doprava) 

18:00 - 20:00 zprávy, písničky na přání 

19:00 - 20:00 monotematické hudební pořady, hitparády 

20:00 - 24:00 večerní blok - hudební profily, povídání s posluchači, SMS 
komunikace 

Cílová skupina recipientů 
Cílovou skupinou RADIA HANÁ jsou posluchači všech věkových kategorií 

s největším zájmem o skupinu ve věku 20 - 45 let. / . . . / 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

r ~ i 
Účastník řízení: 

RNDr. Pavel Foretník 

Na střelnici 333/2 

779 00 Olomouc 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

R p / 1 0 3 / 0 5 / ^ 
Zasedání Rady 9/ poř. č. 12 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a §23 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'Šb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne ,28. dubna 2005 toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio HANÁ prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/101/01 ze dne 5. května 2001, ve znění pozdějších změn, s e na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 8. dubna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 981, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 31. prosince 2015. 

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

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

ROZHODNUTÍ : 

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

- ověřený výpis z obchodního rejstříku ze den 31 . března 2005; 
- výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Pavel Fortník - 21 . března 2005 - nemá záznam; 
- potvrzení Finančního úřadu v Olomouci, že ke dni 16. březnu 2005 nemá daňové nedoplatky; 
- potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci, že ke dni 23. březnu 2005 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 

- čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními: 
ZP METAL-ALIANCE divize Morava potvrzuje, že k 16. březnu 2005 nemá splatný nedoplatek; 

- čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
- čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 
- čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace; 

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

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

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 29. března 2005. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

předseda 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +42 0 2 748 1 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: RNDr. Pavel Foretník, 
RÁDIO HANÁ 
Blažejské nám. 7 
Olomouc 

P S C : 779 00 

L 

ROZHODNUTÍ 

Č .j.: Rzl223IO50f(? 
Zasedání Rady 19/poř. č. 19 
Vyřizuje: Mgr. Veronika Kovaříková 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysílání), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 19. října 2005 

s o u h l a s : 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/101/01 ze dne 9. května 2001 ve znění 
pozdějších změn licence, o kterou účastník řízení požádal v žádosti doručené Radě dne 20. září 2005 a 
evidované pod č.j. 4 v knize doručené pošty Úřadu Rady, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to 

v možnosti odpojení základního programu a jeho nahrazení vysíláním lokálních zpráv a reklamy na 
kmitočtech 98,6 MHz Přerov a 100,2 MHz Prostějov v časech zpravodajských vstupů na základní 
frekvenci 92,3 MHz dle platných licenčních podmínek. 
Pokud nebudou k dispozici relevantní informace z Přerovska a Prostějovská, budou na příslušných 
frekvencích vysílány zpravodajské pořady vysílané na základní frekvenci 92,3 MHz. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 17. srpna 2005. 
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P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, podat 
žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců 
ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne / h . října 2005 



Spisová značka: 2009/674/mis/FOR 
Č.j.rval/ $ M i /a*f r 

Zasedání Rady 12/ poř. č. 31 
Vyřizuje: Bc. Kateřina Valáškova 

Účastník řízení: Foretník Pavel, RNDr, 
IČO: 60947608 
Blažejské náměstí 7 
Olomouc 
779 00 

L J 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladj s § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 plsm. 
d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb,), a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
v platném zněni, vydala toto 

Rada uděluje provozovateli Foretník Pavel, RNDr., s e sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 7, 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ (licence Ru/101/01 ze dne 9. května 2001) 
podle § 21 odst. 1 písm, d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek 
vysilaciho okruhu RÁDIO HANÁ, Olomouc 100 MHz/0,15 kW, a to: 

v možnosti odpojení základního programu a jeho nahrazeni vysíláním: 

- rozšířeného zpravodajství z města a okolí 

- lokální inzerce 

- posíleného hudebního formátu o složky pop, poprock, softrock, rock, popdance, dance, 
country, folk 

Tento vysílač' okruh na frekvenci 100 MHz Olomouc bude identifikován totožným názvem RÁDIO 
HANÁ, s občasnou alternativou Rádio Haná Olomoucko, popřípadě s důrazem na hudební formát 
písně, s tím že bude mít zajištěn vlastní monitoring pro potřeby Rady 

Základní programová specifikace a všechny další platné licenční podmínky (cílová skupina, podii 
mluveného slova, atd.) zůstávají i nadále v platnosti. 

Odůvodněni: 
Vzhledem ke skutečností, že se účastníkovi řízeni vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni 
rozhodnuti v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb , správního řádu. v platném zněni. 

rozhodnutí: 

Účastník řízeni zaplatil dne 15. června 2009 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 



Poučeni: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s § 65 zákona č. 231/2001 Sb., k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotoveni tohoto rozhodnutí. Podáni 
žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 30. června 2009 

f JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Vypravenu dne 

I 6 -07- 2009 



FORETNÍK PAVEL, RNDr. Rádio 
Haná 
IČ: 60947608 
Blažejské náměstí 7 
77100 Olomouc 
Česká republika 

S p . znVIdent.: 2 0 1 1 / 1 1 5 / F O L / F O R 
Naše zn . : FOL/643/2011 
Zasedání R a d y č. 3 - 2011 / poř.č.: 60 

R O Z H O D N U T Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s § 5 písm. b) a § 21 odst. 9 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada uděluje provozovateli RNDr. Pavlovi Foretníkovi, r.č. 500522/039, trvale bytem Na střelnici 2, 
Lazce čp. 333, Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Haná (licence 
Ru/101/01/1390 ze dne 9. května 2001) podle §21 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
převedení licence z fyzické osoby Pavla Foretníka na právnickou osobu HAMCO, s.r.o., IČ:476 68 
962, se sídlem Olomouc - Město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00. 

Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

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: 8.2.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.03.01 14:33:44+01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova n^j 6,120 00 Praha 2 

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

HAMCO, s.r.o. 
Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské 
náměstí 97/7, PSČ 779 00 

S p . zn./ldent.: 2012/457/zab/HAM 
Č.j.: zab/272/2013 
Zasedání Rady č. 1 - 2013 / poř.č.: 28 

ROZHODNUTI 

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 HAMCO 
s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
RÁDIO HANÁ okruh Olomoucko (licence Ru/101/01), spočívající ve změně stanoviště vysílače Zábřeh 
91,9 M H z / 100 W souřadnice WGS 84: 16 51 52 / 4 9 51 55 na 16 51 4 8 / 4 9 51 42 a změně stanoviště 
vysílače Zábřeh 103,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 51 43 / 49 51 55 na 16 51 48 / 49 51 42, 
toto: 

Rada uděluje provozovateli HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, 
PSČ 779 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ okruh Olomoucko (licence Ru/101/01), 
spočívající ve změně stanoviště vysílače Zábřeh 91,9 MHz /100 W souřadnice WGS 84: 16 51 5 2 / 4 9 51 
55 na souřadnice WGS 84: 16 51 4 8 / 4 9 51 42 a změně stanoviště vysílače Zábřeh 103,7 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 16 51 4 3 / 4 9 51 55 na souřadnice WGS 84: 16 51 4 8 / 4 9 51 42. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou mapy předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Zábřeh 
91,9 MHz /100 W a VKV vysílače Zábřeh 103,7 MHz /100 W. 

Odůvodnění: 

HAMCO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO HANÁ okruh Olomoucko 
(licence Ru/101/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Blansko 98,6 MHz / 0,1 kW; Boskovice 104,9 MHz / 0,1 kW; Boskovice 96,2 MHz / 0,3 kW; Bruntál 
102,9 MHz /0 ,1 kW; Bruntál 91,8 MHz /0 ,1 kW; Hranice 91,9 MHz /0 ,1 kW; Hranice-Slavíč 103,1 MHz 
/ 0,3 kW; Kroměříž 88,4 MHz / 0,1 kW; Mohelnice 99,7 MHz / 0,5 kW; Moravská Třebová 88,7 MHz / 
0,1 kW; Moravská Třebová 105,1 MHz / 0,2 kW; Olomouc 92,3 MHz / 5 kW; Olomouc-město 100,0 
MHz / 0,15 kW; Prostějov 100,2 MHz / 0,5 kW; Přerov 98,6 MHz / 0,5 kW; Rýmařov 96,2 MHz / 0,05 
kW; Svitavy 99,7 MHz / 0,1 kW; Svitavy 90,1 MHz / 0,15 kW; Šumperk 100,0 MHz / 0,2 kW; Šumperk 
103,3 MHz / 0,1 kW; Valašské Meziříčí 103,3 MHz / 0,2 kW; Valašské Meziříčí 107,5 MHz / 0,1 kW; 
Vyškov97,8 MHz /0 ,1 kW; Zábřeh 91,9 MHz /0 ,1 kW; Zábřeh 103,7 MHz /0 ,1 kW. 

Provozovatel HAMCO s.r.o. požádal dopisem dne 29. května 2012 č.j. 5288 o změnu souboru 
technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně souřadnic kmitočtů Zábřeh 

rozhodnutí 

http://www.rrtv.cz


91,9 MHz /100 W souřadnice WGS 84: 16E5152 /49N5155 na souřadnice WGS 84: 16E5148 / 49N5142 
a Zábřeh 103,7 MHz /100 W souřadnice WGS 84: 16E5143/49N5155 na souřadnice WGS 84: 16E5148 
/49N5142 pro program RÁDIO HANÁ okruh Olomoucko (licence Ru/101/01). 

Jako důvod změny stanoviště účastník řízení uvádí, že v dané lokalitě dokončil výstavbu nového stožáru 
a tímto sjednotí nepřesnosti v souřadnicích a upraví výšku středu antény u kmitočtu 91,9 MHz / 100 W, 
jelikož při zjišťování původních souřadnic neměl přesné údaje. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (č.j. zab/2087/2012) a souhlasila s odesláním 
výše uvedených změn souřadnic ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ). 

Dopisem doručeným dne 4. prosince 2012 č.j. 10925, byly Radě doručeny od ČTÚ zkoordinované výše 
uvedené změny tak, jak bylo uvedeno v žádosti. 

Zábřeh 91,9 MHz /100 W 
souřadnice WGS 84: 16 51 48 / 49 51 42 
Změna vysílacího stanoviště. 

Zábřeh 103,7 MHz /100 W 
souřadnice WGS 84: 16 51 48 / 49 51 42 
Změna vysílacího stanoviště. 

Anténní vyzařovací diagramy předávaných kmitočtů stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Zároveň pro tyto VKV kmitočty ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 
vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského 
rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 
4.12.2012 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Z nového stanoviště Zábřeh 91,9 MHz / 100 W bude zásobeno 53 589 obyvatel, což je o cca 33 589 
obyvatel více než z původního stanoviště. 

Z nového stanoviště Zábřeh 103,7 MHz / 100 W bude zásobeno 74 758 obyvatel, což je o cca 37 758 
obyvatel více než z původního stanoviště. 

Rada posoudila předmětnou žádost spočívající ve změně stanoviště vysílačů Zábřeh 91,9 MHz /100 W a 
Zábřeh 103,7 MHz / 100 W a vychází především z toho, že se nejedná o přidělení nového kmitočtu, 
nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve 
změně stanoviště vysílače Zábřeh 91,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 51 52 / 49 51 55 na 
souřadnice WGS 84: 16 51 48 / 49 51 42 a změně stanoviště vysílače Zábřeh 103,7 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 16 51 4 3 / 4 9 51 55 na souřadnice WGS 84: 16 51 4 8 / 4 9 51 42. Jde tedy pouze o  
změnu technických parametrů kmitočtů, které provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nových 
kmitočtů a vdaném případě se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, 
neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

Rada tudíž nepřistoupila k vyhodnocení bonity předmětných souborů technických parametrů, neboť i 
v případě závěru o dostatečné bonitě nově zkoordinovaných kmitočtů by licenční řízení z výše popsaných 
důvodů vyhlášeno být nemohlo. Rada vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 30.11.2006, č.j. 8 As 61/2005-91), která vyžaduje posuzování bonity kmitočtu 
vždy v případě existence „neobsazeného" kmitočtu. O takovou situaci však v tomto řízení nejde, neboť 
předmětem tohoto řízení žádný „neobsazený" kmitočet není. 

Po posouzení žádosti provozovatele HAMCO s.r.o. dospěla Rada k závěru, že dojde k mírnému rozšíření 
územního rozsahu vysílání a ke zvýšení odolnosti vysílání na stávajícím území vůči rušivým vlivům. 
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K tomuto závěru Rada dospěla na základě srovnání map předpokládaného územního rozsahu vysílání, 
které jsou součástí správního spisu a z nichž je patrné, že rozšíření územního rozsahu vysílání je 
relativně malé. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí z nového stanoviště 
Zábřeh 91,9 MHz / 100 W bude zásobeno 53 589 obyvatel z předmětného kmitočtu, dojde v důsledku 
odsouhlasené změny stanoviště k navýšení počtu pokrytých obyvatel pouze o cca 33 589 a ze stanoviště 
Zábřeh 103,7 MHz /100 W bude zásobeno 74 758 obyvatel, což je o cca 37 758 obyvatel více. Rozšíření 
pokrytého území a zvýšení počtu na něm usazených obyvatel je tedy málo významné. 

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

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 8.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 17.12.2012, mapa Zábřeh 103,7 MHz) , Dokument (mapa, 
17.12.2012, mapa Zábřeh 91,9 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.01.23 14:12:20 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2 ^ 3 Location: Praha 
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vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (14 553 obyvatel) 

Rychnov nad Kněžnou 

• 

Ústí nad Orlicí 

b vit-nv1,' 

Žďár nad Sázavou 

Bruntál 

Prostějov 

Měřítko: 10 km 



Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-249 289/2012-613 ze dne 4. 12. 2012. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače ZABREH 103,7 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (74 758 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
l l 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27̂  810 885 
www.rrtv.cz 

HAMCO, s. r. o. 
Blažejské náměstí 7/97 
77900 Olomouc 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2014/328/bar/HAM 
Č.j.: bar/1874/2014 
Zasedání Rady č. 11 - 2 0 1 4 / poř.č.: 16 

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

Rada uděluje společnosti HAMCO, s. r. o. se sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 Olomouc, identifikační 
číslo 47668962, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program 
RÁDIO HANÁ na kmitočtu 92,3 MHz o vyzářeném výkonu 5 k W z vysílacího stanoviště Olomouc, kmitočtu 
100.2 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Prostějov, kmitočtu 98,6 MHz o vyzářeném 
výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Přerov, kmitočtu 98,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Blansko, kmitočtu 88,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Blansko město, 
kmitočtu 104,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 96,2 MHz 
o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 102,9 MHz o vyzářeném výkonu 
100 W z vysílacího stanoviště Bruntál, kmitočtu 91,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště 
Bruntál, kmitočtu 91,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hranice, kmitočtu 103,1 MHz 
o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Hranice-Slavíč, kmitočtu 88,4 MHz o vyzářeném výkonu 
100 W z vysílacího stanoviště Kroměříž, kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího 
stanoviště Mohelnice, kmitočtu 88,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravská 
Třebová, kmitočtu 105,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Moravská Třebová, 
kmitočtu 100,0 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Olomouc město, kmitočtu 96,2 MHz 
o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Rýmařov, kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Svitavy, kmitočtu 90,1 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště 
Svitavy, kmitočtu 100,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Šumperk, kmitočtu 
103.3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Šumperk, kmitočtu 103,3 MHz o vyzářeném 
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí, kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí, kmitočtu 97,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Vyškov, kmitočtu 101,1 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 
91,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh a kmitočtu 103,7 MHz o vyzářeném 
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
RÁDIO HANÁ 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

R O Z H O D N U T I 
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Územní rozsah vysílání: 
• 92,3 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Olomouc 
• 100,2 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Prostějov 
• 98,6 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Přerov 
• 98,6 MHz /100 W, vysílací stanoviště Blansko 
• 88,7 MHz /100 W, vysílací stanoviště Blansko město 
• 104,9 MHz /100 W, vysílací stanoviště Boskovice 
• 96,2 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Boskovice 
• 102,9 MHz /100 W, vysílací stanoviště Bruntál 
• 91,8 MHz /100 W, vysílací stanoviště Bruntál 
• 91,9 MHz /100 W, vysílací stanoviště Hranice 
• 103,1 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Hranice-Slavíč 
• 88,4 MHz /100 W, vysílací stanoviště Kroměříž 
• 99,7 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Mohelnice 
• 88,7 MHz /100 W, vysílací stanoviště Moravská Třebová 
• 105,1 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Moravská Třebová 
• 100,0 MHz /150 W, vysílací stanoviště Olomouc město 
• 96,2 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Rýmařov 
• 99,7 MHz /100 W, vysílací stanoviště Svitavy 
• 90,1 MHz /150 W, vysílací stanoviště Svitavy 
• 100,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Šumperk 
• 103,3 MHz /100 W, vysílací stanoviště Šumperk 
• 103,3 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Valašské Meziříčí 
• 107,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Valašské Meziříčí 
• 97,8 MHz /100 W, vysílací stanoviště Vyškov 
• 101,1 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Vyškov 
• 91,9 MHz /100 W, vysílací stanoviště Zábřeh 
• 103,7 MHz /100 W, vysílací stanoviště Zábřeh 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice se zprávami 

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/101/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost HAMCO, s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO HANÁ šířeného 
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/101/01 ze dne 9. 5. 2001 ve 
znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/103/05 ze dne 16. 5. 2005 prodloužena 
do 31. 12. 2015. 

Dne 27. března 2014 pod čj. 2409/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele HAMCO, s. r. o. o udělení 
transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
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Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn 
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 
2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před 
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

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

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

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 24. 4. 
2014. 

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 27.5.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.5.2014, d iagram využit í rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.05.30 08:29:54 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

-|g74 3 Location: Praha 



Příloha č.1 k dopisu č.j. ČTÚ-17 445/2014-613 

Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele HAMCO, s.r.o., určených pro analogové vysílání v pásmu VKV, stanovený výpočtem podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5218571 HAMCO, s.r.o. 
kcj4dpz 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/2718/2016-STR 
2016/738/STR/HAM 
16-2016/ poř.č. 6 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 6.9.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. a) 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 ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 
PSČ 779 00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RÁDIO HANÁ (licence Ru/101/01), podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu vysílacího okruhu Rádio Haná Olomoucko na nový název 
Rádio Haná SkyRock, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 3. srpna 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 5880/2016) provozovatele HAMCO, s.r.o. o udělení 
předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu 
vysílacího okruhu Rádio Haná Olomoucko (licence Ru/101/01, odpojený okruh na základě rozhodnutí 
sp. zn. 2009/674/mis/FOR a č.j. val/4841/09) na nový název Rádio Haná Skyrock. 

Podle ustanovení §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle ustanovení §21 odst. 
3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s 
kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání prostřednictvím 
uvedených základních souborů technických parametrů jediným účastníkem, Rada oznámení o podané 
žádosti pouze vyvěsila dne 9. srpna 2016 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil. 

Změna názvu programu nezakládá důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť to je 
dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby 
navrhované účastníky licenčního řízení. 

r o z h o d n u t í : 
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Pod požadovaným názvem Rádio Haná SkyRock v současné době nevysílá žádný jiný rozhlasový 
program a Rada tedy rozhodla o udělení souhlasu s požadovanou změnou názvu, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í : 

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 nemá odkladný účinek. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.09.10 00:14:37 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5286992 HAMCO, s.r.o. 
Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské 
náměstí 97/7, PSČ 779 00 VÁŠ DOPIS ZN.: 

NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3148/2016-zab 
2016/133/zab/HAM 
19-2016/ poř.č. 15 

Česká republika 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 25.10.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

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 HAMCO 
s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 Olomouc o změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Haná okruh Olomoucko (licence 
Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v 
přidělení kmitočtu Rýmařov2 90,2 MHz /100 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli HAMCO s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 
Olomouc souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Haná okruh Olomoucko (licence Ru/101/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 
Rýmařov 2 90,2 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 16 25 / 49 55 31 . 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rýmařov 2 90,2 MHz / 1 0 0 
W, souřadnice WGS 84: 17 16 25 / 49 55 31. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení HAMCO s.r.o., zaslal Radě žádost doručenou dne 15. února 2016 č.j. 1365/16 o změnu 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu kmitočtu 
Rýmařov Stráň 89,8 MHz alt. 90,2 MHz / 50 W pro program Rádio Haná okruh Olomoucko (licence 
Ru/101/01). 

Žadatel svou žádost odůvodňuje tím, vdané lokalitě nemají posluchači možnost příjmu okruhu Radia 
Haná Olomoucko. 

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

rozhodnutí 
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Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Dne 4. října 2016 č.j. 2754/16 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
kmitočet: 

RYMAROV 2 90,2 MHz 
Souřadnice WGS 84: 17 16 2 5 / 4 9 55 31 
ERPmax0,1 kW 
Z důvodu efektivního využití VKV kmitočtu, výkon oproti žádosti zvýšen. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 12. 10. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro Rýmařov 2 90,2 MHz /100 W byl stanoven počet obyvatel 20 353. 

Žadatel byl o zvýšení výkonu kmitočtu oproti žádosti informován. 

Společnosti HAMCO, s.r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru 
technických parametrů Blansko 98,6 MHz / 0,1 kW; Blansko město 1 88,7 MHz / 0,1 kW; Boskovice 104,9 
MHz / 0,1 kW; Boskovice 96,2 MHz / 0,3 kW; Bruntál 102,9 MHz / 0,1 kW; Bruntál 91,8 MHz / 0,1 kW; 
Hranice 91,9 MHz / 0,1 kW; Hranice-Slavíč 103,1 MHz / 0,3 kW; Kroměříž 88,4 MHz / 0,1 kW; Mohelnice 
99,7 MHz / 0,5 kW; Moravská Třebová 88,7 MHz / 0,1 kW; Moravská Třebová 105,1 MHz / 0,2 kW; 
Olomouc 92,3 MHz / 5 kW; Olomouc-město 100,0 MHz / 0,15 kW; Prostějov 100,2 MHz / 0,5 kW; Přerov 
98,6 MHz / 0,5 kW; Rýmařov 96,2 MHz / 0,05 kW; Svitavy 99,7 MHz / 0,1 kW; Svitavy 90,1 MHz / 0,15 
kW; Šumperk 100,0 MHz /0 ,2 kW; Šumperk 103,3 MHz /0 ,1 kW; Valašské Meziříčí 103,3 MHz / 0,2 kW; 
Valašské Meziříčí 107,5 MHz / 0,1 kW; Vyškov 97,8 MHz / 0,1 kW; Vyškov 2 101,1 MHz / 0,05 kW; 
Zábřeh 91,9 MHz /0 ,1 kW; Zábřeh 103,7 MHz /0 ,1 kW. 

Jediným žadatelem o předmětnou licenci byl účastník tohoto řízení. 

Při rozhodování o žádosti společnosti HAMCO s.r.o. o přidělení souboru technických parametrů Rýmařov 
2 90,2 MHz / 100 W vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 
sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Rýmařov 2 90,2 MHz / 100 W zaslaný 
Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače 
na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. 
Z těchto map je zřetelné, že se nejedná o vstup na nové území, přesto, že žadatel na tomto kmitočtu své 
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vysílání neprovozoval. Jde pouze o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově zkoordinovaného 
stanoviště. 

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

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

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

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.10.2016, mapa - Rýmařov 2 90,2 MHz) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.11.01 14:50:57 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-91 069/2016-613 ze dne 30. 9. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače R Y M A R O V 2 90,2 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (20 353 obyvatel) 
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Jedn. identifikátor 247689 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9578/2017-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/102/zab  
Zasedání Rady   10-2017/poř. č. 14 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 6. 6. 2017, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

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

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

provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Olomouc - Město, Blažejské náměstí 

97/7, PSČ 77900 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu RADIO HANÁ (licence sp. zn.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Kroměříž 

88,4 MHz / 100 W, toto:  

 

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Olomouc - Město, Blažejské 

náměstí 97/7, PSČ 77900 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence 

sp. zn.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu na stanoviště Kroměříž 2 88,4 MHz / 100 W, souřadnice 

WGS 84: 17 24 06 / 49 17 56. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Kroměříž 2 

88,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 06 / 49 17 56. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení HAMCO s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 9. 2.2017 č.j. RRTV/3365/2017 

o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh SkyRock (licence sp. zn.: Ru/101/01), 

a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení 

kmitočtu Kroměříž 99,9 MHz / 50 W a o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence 

 
HAMCO, s.r.o.  
Olomouc - Olomouc - Město 
Blažejské náměstí 97/7 



sp. zn.: Ru/101/01) spočívající ve změně souboru technických parametrů, změně souřadnic 

kmitočtu Kroměříž 88,4 MHz / 100 W.  

 

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

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

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

přerušeno. 

 

Dne 15. 3. 2017 č.j.: RRTV/5430/2017-vra bylo Radě doručeno stanovisko Českého 

telekomunikačního úřadu, ve kterém se uvádí, že kmitočet 99,9 MHz na stanovišti Kroměříž - 

Spáčilova, souř. WGS 84: 17°24´06´´/ 49°17´56´´, ERPmax 0,05 kW, nelze v současné době 

využít z důvodu nekompatibility se stávajícím VKV kmitočtem OLOMOUC CENTRUM 2 100,0 

MHz.  Synchronizace vysílačů pracují s analogovými modulacemi na stejném nosném kmitočtu 

je možná pouze v případě, že mezi vysílači je dostatečné terénní odstínění, které snižuje intenzitu 

od základního vysílače na dostatečně nízkou úroveň. Jelikož mezi těmito VKV kmitočty není 

žádné terénní odstínění, které by snižovalo intenzitu elektromagnetických polí a kmitočtový 

odstup také není dostatečný, bude docházet k nežádoucímu rušení i v případě šíření stejného 

programu.  

 

Rada na 7. zasedání poř. č. 10 /2017 - neudělila provozovateli HAMCO s.r.o. souhlas spočívající 

ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to s přidělením 

kmitočtu Kroměříž 99,9 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska Českého 

telekomunikačního úřadu. 

 

Dále zaslal Český telekomunikační úřad, před zahájením koordinace přesunu vysílacího 

stanoviště stávajícího VKV kmitočtu KROMERIZ 2 88,4 MHz o cca 1,6 km a dalších 

požadovaných změn technických parametrů, informaci o změně územního rozsahu vysílání, 

včetně údajů o změně počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním. Nedílnou součástí 

kmitočtové koordinace bude nutné provedení nového výpočtu kompatibility předmětného VKV 

kmitočtu s kmitočty letecké navigační služby (zajišťuje žadatel). 

 

Dne 16. 05. 2017č.j.: RRTV/8483/2017-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

zkoordinovaný kmitočet: 

 

KROMERIZ 2 88,4 MHz 

Souřadnice WGS 84: 17 24 06 / 49 17 56 

ERPmax 0,1 kW 

Změna stanoviště  

 

Pro kmitočet Kroměříž 2 88,4 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel 46 316. 

 



Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO 

HANÁ se základními kmitočty Olomouc 92,3 MHz / 5 kW; Prostějov 100,2 MHz / 0,5 kW; Přerov 

98,6 MHz / 0,5 kW. (licence Ru/101/01). Jediným účastníkem licenčního řízení byl žadatel. 

 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 46 316 obyvatel 

z nového stanoviště kmitočtu Kroměříž 2 88,4 MHz / 100 W dojde v důsledku změny stanoviště 

ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 3152 obyvatel. 

 

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

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

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

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

 

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

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

území větších parametrů. 

 

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

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

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

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

změně územního rozsahu vysílání.  

 

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

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

Poučení: 

 

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

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

žaloby nemá odkladný účinek. 

 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Mapa - diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání  
VKV vysílače Kroměříž 2 88,4 MHz / 100 W 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-14 003/2017-613/II.vyř. ze dne 15. 5. 2017. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání  VKV vysílače KROMERIZ 2  88,4 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (46 316 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 535337-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/2542/2023-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/1303/zab  
Zasedání Rady   3-2023/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL – ORV 
 
Datum, místo 21.2.2023, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

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

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

přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 

97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního 

rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 

Hranice 91,9 MHz / 100 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 

00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01), 

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

stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W, 

souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hranice 91,9 MHz 
/ 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53. 
 

Odůvodnění: 

 

Dne 23.9.2022 č.j. RRTV/11310/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele HAMCO, 

s.r.o. o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně 

stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště souřadnice WGS 84: 17 45 00 

/ 49 32 53, která podléhá poplatkové povinnosti dle sazebníku správních poplatků.  

 

Dne 3.10.2022 č.j. RRTV/11485/2022-zab Rada odeslala žadateli výzvu k zaplacení správního 

poplatku ve výši 5000,- Kč.  

 

HAMCO, s.r.o.,  
kcj4dpz 



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

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

přerušeno.  

 

Dne 5.10.2022 byl správní poplatek uhrazen.  

 

Následně Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 4.11.2022 č.j.: RRTV/13113/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 29 326 sníží na 26 134, tedy dojde 

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

vysílání o 3 192 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

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

 

Koordinace změny technických parametrů předmětného VKV kmitočtu bude dokončena 

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

 

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Rada se na 18. zasedání poř.č. 5 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení 

počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně 

stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W, 

souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem 

Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01) 

a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 31.1.2023 č.j.: RRTV/1372/2023-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

zkoordinovaný VKV kmitočet: 

 

HRANICE 91,9 MHz 

Souřadnice WGS 84: 17°45´00´´ / 49°32´53´´ 

ERPmax 0,1 kW 

Přesun stanoviště o cca 480 m.  

 

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

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

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel na 26 738.  



Po dokončení koordinace se počet obyvatel z původní hodnoty 29 326 sníží na 26 738, tedy dojde 

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

vysílání o 2 588 obyvatel.  

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

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

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

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

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

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

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

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

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

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

 

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

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

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

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

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

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

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

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

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

 
 
Přílohy 
Diagram využití kmitočtu Hranice 91,9 MHz 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-49 868/2022-613/III.vyř. ze dne 30. 1. 2023. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HRANICE 91,9 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (26 738 obyvatel) 
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