RADA ČESKÉ

REPUBLIKY

pro rozhlasové a televizní vysílání
100 0 0 P r a h a 10, Krátká 10

t e l . : 0 2 - 781 38 30

f a x : 0 2 - 781 08 8 5

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E
Účastník řízení: Evropa 2, s.r.o.
Nádražní 56
Praha 5
PSČ 150 00

Statutární orgán: jednatel
Michel Fleischmann, r.č. 520208/374

Ru/256/99'/Wy
Zasedání Rady 12 bod 25
Vyřizuje: Pavlína

Straková

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

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti EVROPA 2, s.r.o. se sídlem Nádražní 56, Praha 5, IČO:
15891283 licenci k provozování rozhlasového vysílání programu stanice Rádio Evropa 2 Východní Čechy v pásmu V K V I I . na dobu od 14.1.2000 do 14.1.2006.

2) Název stanice je Rádio Evropa 2 - Východní Čechy. Časový rozsah vysílání je 24 hodin
denně. Základní charakteristika programu: hudební rádio ve formátu HOT AC - základem je
program Evropy 2 se vstupy věnovanými lokálním informacím a reklamě.

3) K realizaci licence Rada účastníku řízení jako technický prostředek přiděluje:

kmitočet:
99,5 MHz/1 kW ze stanoviště Pardubice - Opatovice

V souladu s § 12 odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat údaje týkající se
programové skladby, uvedené ve smyslu ustanovení § 1 1 odst. 1 výše citovaného zákona
v jeho žádosti o licenci č.j. RR 0425 ze dne 23.3.1999. Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text
pěti stran přílohy č. 1.

Příslušný kmitočtový příděl tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.

Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je provozovatel
s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání datum uvedení vysílače daných kmitočtů do provozu. Totéž platí i o vyřazení
vysílačů z provozu.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0452

ze dne 23.3.1999

s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné
doklady (zejména

projekt rozhlasové stanice Rádio Evropa 2 -

Východní

Čechy,

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 1856
ze dne 10.3.1999 a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční banka, a.s.,
pobočka Praha, ze dne 11.3.1999) předložené v průběhu správního řízení a projednané při
předběžném slyšení dne 24.5.1999 apri veřejném slyšení dne 31.5.1999.

Při posuzování žádosti 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 ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu
programu.

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

Účastník řízení je povinen dodržovat programovou skladbu v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění, podle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby
uvedené žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele
vysílání.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění dne 23.3.1999.

Poučení:

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.

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

V Praze dne 22.6.1999

I M

Programová skladba vysílání
a) PRO<
Profil stanice
Komerční rozhlasová stanice, využívající program Evropy 2 Praha. Program je
hudebním programem ve formátu hot AC s pravidelnými zpravodajskými vstupy
a informačními a kulturními rubrikami. Programovo oo otanioo.
posluchače středoškolského q ii^inli u l i il 1 i'IIH vzdělání, produktivní,
rym přohlodom a oriontaoí na oouóaonou hudobní ooónu.
Lokální rádio Evropa 2 - Východní Cechy vstupuje do Programu Evropy 2 přesně
stanovenými lokálními okny 2 x až 3 x, v hodině. Tato lokální okna jsou věnována
především lokálním informacím a lokální reklamě. Cílová slcupina posluchačů se
pohybuje mezi 18. a 35. rokem.

Program jo definován předevoím centrálním programom Evropy 2 , k t o r ý j ^ v
průběhu času na základě výzkumů poslechovosti a na základě hudej3i«ťntestů
modifikován tak, aby odpovídal potřebám cílové skupiny poslu^^arCiL
Vedle specifických bloků, jakými jsou ^ n ^ ř ^ ^ R a n n í show" tvoří hlavní
programovou náplň zajímavosti a ak^alítyze světa moderní populární hudby.
V pravidelných rotacích j s o u d p ^ s u á n í zařazeny „Hudební zprávy" a „Novinky
z hudby". Cílem tohoj^refvisu je aktuálně informovat posluchače Evropy 2 o
koncertech, n^jsf^fnosičích a dalších hudebních aktivitách zaměřených na
cílovou^Jeáfegorii Evropy 2. V programu nechybí sportovní servis, filmové i
v i d t ^ o v í n k y a celorepublikové dopravní Epravodajotví.

Eviupa 2 Vý iliudní Cechy vychágí BO základního přodpoldadu
optj]
spojení nationálního programu včetně nati nnilnfhn
|ii l'' 1111 ni ~t~ ~1 ~mitř~í a
speciálních akcí fr)rp' Irmniil | lul ilnnn programem zaměřeným na lokální
igfeSSaee a lokální reklamu. Lokální rádio přebírající program Evropy 2 vstupuje
do nationálního programu 2-3 x v hodině v podobě lokálních oken v délce od 1 do
4 minut v průběhu dne. Kromě těchto krátkých vstupů vysílá lokální rádio
samostatně 4 hodiny během dne. Program Evropy 2 tak vytváří čas potřebný
především pro komunikací s lokálním posluchačem. Tak, jak poatuj
vysílání Evropy 2 samotné, ale i konkurenrr, jp mni in II ' i n—it n potřebách
modifikace délky ,-| nninirnnu !l'l iii | il 1TÍŤ1~|T1I" lokálních odpojení, tak
stmwgtgSiyoh vyoilóní A hodiny bohom dno.
1

Programová struktura
Vysílá 24 hodin denně, od pondělí do neděle s obdobným vysílacím schématem
pro dny všední i víkend.
- lokální okna krátká
- délka 1 min - krátké zpravodajství v regionu, které navazuje na flash
z nationálního programu
- délka 2 min - především reklamní spoty a autopromotion, v případě
nutnosti aktuální informace - doprava
- délka 4 min - lokální informace, soutěže
KONSTRUKCE LOKÁLNÍHO OKNA
identifikace
živé zpravodajství
repa ze záznamu
reklama či autopromo
- lokální okna dlouhá - tedy 4 hodiny během dne.
hudebně se stejnou orientací jako nationální program podle playlistů
zasílaných Prahou, prostor pro lokální soutěže a speciální operace
- podíl mluveného slova 10-20 % denně
- podíl české hudební produkce 10-20 % denně

ZPRAVODAJSTVÍ
Přestože Evropa 2 je hudebním radiem, nedílnou složkou programového
schématu se stalo i zpravodajství. Nejedná se pouze o zprávy, které zařazujeme
v pravidelných dopoledních a odpoledních časech (blok 6 - 9 a 15 - 18), ale i
kulturně informační rubriky. Cílom správo dajotví Evropy 2 je, I J I L I J I L , &UuCui,
aktuálně a objektivně informovat o důležitých domácích a zahraničích
událostech. Zpravodajské relace jak vnacionálním programu, tak y^okálních
vysíláních musí spojovat forma i obsah.
>^
OBSAH - při tvorbě novináři vybírají takové zprávy, kterp^žajímají naši cílovou
skupinu s důrazem na domácí (respektive regionálníX^Klalosti, sport a počasí. V
domácím zpravodajství pak mají přednost zpT&y,
týkající se života našich
posluchačů - sociální oblast, inflace, zdravotmp^vi a podobně.
FORMA - forma musí zcela odnp^ídat charakteru programu - dynamické
zpravodajství, sdělované srozupalíelným, nikoli "agenturním" jazykem. Pro
dynamiku zpravodajství je z>ťíaště důležité používání "zvuků" - t.j. telefonátů,
záznamů z TV a pod. Tyťo "zvuky" dovolují pracovat s rytmem zpravodajství a
posilují také jeho krpdíoilitu.
Lokální zpr9#6dajství je orientováno ná-i-praktické informace; tedy informace,
které ždímají občana v jeho běžném životě. Až na druhém místě jsou to zprávy
z politického života města či regionu. Důležitou součástí jsou i informace o počasí
a<5portovní informaoo z regionu.

HUDBA
Hudba je generována hudebním programem nationálního programu.Formát radia
je podle mezinárodně uznávané zkratky označen HOT AC. Jedna ac o hudcbjaii
formát stanice hrající pop music s nádechem moderního rocloL^Pe-**Tonoto
vymezení patří hity 80. let a současná domácí a zahraničiríní©dTncce. Důležitou
složkou hudby na Evropě 2 jsou koncerty a předevš^rja-pa^přímé přenosy velkých
hudebních událostí např. Rolling Stones, nejj<»4ef5ncerty unplugged, které vysíláme
ze záznamu např. Babyface z Ney^A rjfku. Orientace na tyto hudební akce přímo
souvisí s aktuální nabídk^i^Socertů od jednotlivých společností např. BBC.
s

Lokálnj^irClQební program - tedy 4 hodiny během dne vychází z playlistů
ytákylu v aivých Evropou 2—Praha.

R U D R I K Y k 16.3.1999
Hudební zprávy - Patrik Bitomský 4x denně
2x denně
Film
- Monika Valentová
2x demjd-(rjr7týden)
Video
- Monika Valentová
Zprávy z Hollywoodu - Helena Rosej ím po,st,pá -2x denně
út,čt 2x denně
Móda
- Jarka Rytychoj
2x denně
Pavlač
- Luděk,
ca Hrdina ? • ' ' - .
Tyto^aiWíky rotují ve vysílání rádia Evropa 2 v pravidelných časech, od 6.00 do
14.00 hodin.

ZPRAVODAJSTVÍ

EVROPY

2

k 16.3.1999

pondělí - pátek
rano
6.00 hod.
6.30 hod.
7.00 hod.
7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.

odpoledne
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.

sobota - neděle
rano
7.00 hod.
7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
Re,Uaklm'i
Marcela Pokorná, Patrik

odpoledne
16.00 hod:
. ~
17.00 hod.
^
18.00 hod.
(v neděli jsou zprávy až
od 17.00 hod.- hitparáda)

mna Ungerová, Monika

PŘÍKLAD SCHÉMATU LOKÁLNÍCH ODPOJENÍ k 16.3.1999
Po--Pá:
6 :18
:
6 :30
6 :48
7 :18
7 :30
7 :48
8 :18
8 :30
8 :48
9 :30
9 :48
10 :30
10 :
;48
11 ::30
11 ::48
12 :
:30
12 :48
:

:30
15 :
14 :
:30
14 :
:48
So)
15 :
:30
15 :
:48
(jen Ne)
16::30
16: 48
17 :30
17 :48
18 :30
18 :48
19 :30
19 :48

Odp. :
2
1
4
2
1
4
2
1
4
4
2
4
2
.4
2
4
2

min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

So -Ne:

Proaram:

7 :18
7 :30
7 :48
8 :18
8 :30
8 -.48
9 :30
9 -.4 8

reg.zprávy,konzerva
reg.zpr,konzerva,řekla
reklama
reg.zpr,konzerva
reg.zpr,konzerva,řekla
reklama
reg.zprávy-expres
přehled reg.tisku,řekla
reg.zprávy,reklama
reklama
kultura,konzerva,řekla
reklama
sport,konzerva,reklama
reklama
reg.zprávy,reklama
reg.zprávy,reklama

2min
lmin
4min
2min
lmin
4min
4min
2min

Proaram:

• onzerva.kultura,sport
reg.zprávy,reklama
reklama
doprava-info
reg.tisk,reklama
reg.zprávy,reklama
reklama

11 :30
11 :48
12 :30
12 :48
13 :30
13 :48
14 :30
14 :48

4min
2min
4min
2min
4min
2min
4min
2min

kultura, konzerva
reklama
sport-konzerva,reklama
.reg.zprávy,reklama
reg.zprávy,reklama
reklama
víkend.
reklama

15 :48
16 :30

2min
4min

reklama (jen So)
reg.zprávy,reklama jen

¿6 :48
'17 :30

2min
4min

reklama (jen So)
konz.,ž.vstup,řekla

17 :48
18 :30
18 :48
19 :30
19 :48

2min
4min
2min
4min
2min

reklama
kult.(So),ž.vstup(Ne)
reklama
reg.zprávy(So),ž.vs tup
reklama

4min
4 min
2 min

kultura,reklama(jen So)
reg. zprávy,reklama
reklama
,_.

4 min
2 min

sport,reklama
reklama

4
2
4
2
4
2
4
2

kultura,reklama
řekl.
reg.zpr,ž ivý vstup,reklama
reklama
konzerva,aktual.řekla (ne Pá)
reklama (ne Pá)
reg.zprávy,reklama (ne Pá)
reklama (ne Pá)

min
min
min
min
min
min
min
min

Odp . :

Začátky jednotlivých lokálních odpojení mohou být p o s u n u t y p l u s mínus j e d n a
až tři m i n u t y . V jednotlivých dnech přitom dochází k r o t a c i v e vysílání
jednotlivých r u b r i k t a k , aby s e n e o p a k o v a l y vždy v e stejném čase. Maximální
počet opakování j s o u tři minuty.
Zbylý čas j e využit na dlouhá lokální odpojení v s o u l a d u s ostatními
lokálními p a r t n e r y E2 - P r a h a .

HFFL^PI RADA ČESKÉ

REPUBLIKY

^^ŮĚĚ^^ pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 P r a h a 10, Krátká 10

t e l . : 0 2 - 7 8 1 38 30

f a x : 0 2 - 781 0 8 85

Rozhodnutí o změně licence

Účastník řízení:

EVROPA 2, s r. o.
Nádražní 56
Praha 5
PSČ : 150 00

Č.j.: R z / 3 2 3 / 9 9 / ^ 7 7
Zasedání Rady 21 bod 12
Vyřizuje: F.Kučera

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění , a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu ), toto

rozhodnutí:

I.
Žádost účastníka řízení o změnu licence k provozování rozhlasové stanice Rádio Evropa 2 Východní Čechy s využitím kmitočtu 99,5 MHz/1 kW, udělené na základě
rozhodnutí
č. j . Ru/256/99 ze dne 22.6.1999, spočívající ve změně počátku platnosti licence ke dni
1.11.1999 a ukončení její platnosti ke dni 1.11.2005 s tím, že do 30. JI. 1999 bude vysílán
na předmětné frekvenci jako náhradní program program stanice Evropa 2 (Praha),
se

schvaluje.

rřížení je povinen na předmětné frekvenci ukončit do 30.11.1999 náhradní program a
^nejpozději ode dne 1.12.1999 zařadit program závazně stanovený provozovateli
v nepřeškrtnutém textu pěti stran přílohy č.l rozhodnutí o udělení předmětné licence.

n.
Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne zahájení vysílání předložit Radě písemné
prohlášení s uvedením data zahájení vysílání v souladou se změnou platnosti předmětné
licence a vysíláním náhradního programu. Účastník je povinen ve stejné lhůtě písemně
oznámit Radě zahájení vysílání programu stanoveného při udělení licence.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 5.11.1999.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba
odůvodnění v souladu s ustanovením § 47 odst. I zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení.

P O U CE N I :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k příslušnénru soudu ve lhůtě 30
dnů ode dne jeho doručení.
^\
A
(
V Praze dne 27.10. 1999
Jos
předseda R;
pro rozhla:

republiky
vysílání

RADA C E S K E R E P U B L I K Y
pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz

ROZHODNUTI

O ZMENE

http://www.rrtv.cz

LICENCE

Účastník řízení: E V R O P A 2, s.r.o.
Wenzigova 4
Praha 2
PSČ : 120 00

llíW

Čj.: Rz/215/00
Zasedání Rady 22 bod 18
Vyřizuje:

F.Kučera

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle ustanovení
§ 2 zákona č. 103/1992 Sb., v platném znění, a ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb.,
v platném znění, a ustanovení § 46 správního řádu toto

rozhodnutí

A) Žádost účastníka řízení o změnu licence k provozování rozhlasového vysílání stanice
RádioEvropa 2 - Východní Čechy udělené na základě rozhodnutí č. j . Ru/256/99 ze dne 22.6.1999
ve znění platných změn, spočívající ve změně vysílacího schématu stanice Rádio Evropa 2 Východní Cechy,

se

schvaluje.

Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se nového vysílacího schématu uvedené
v žádosti o změnu licence. Tyto údaje jsou obsaženy v nepřeškrtnutém textu dvou stran přílohy č. I
tohoto rozhodnutí.

Příloha č.l je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
B) Provozovatel s licencí je povinen písemně oznámit Radě datum zahájení vysílání podle nového
vysílacího schématu do 30 dnů ode dne provedení předmětné změny.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 3000,- stanovený podle zákona č.j. 368/1992, o
správních poplatcích, v platném znění, dne 18.9.2000.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení.

P O U Č E N Í :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodě
má účastník řízení obecný soud ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.

V Praze dne 9.11.1999

předseda Rady České republiky

?R\LOHA

t-A

Evropa 2, spol.s.r.o. - Východní Čechy
Nádražní 56
150 00 Praha 5
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100 00 Praha 10

Věc: Žádost o změnu yysííacího^schématu stanice.

| č.j
V.souladu s-odstavn-m 14 yáknna 468/1Q91

schématu .
_Q__odJJLl^QOQ-byt±rThteŤpT^

Odp.
2min.
2mln.
3min.
2min.
2min.
3min.
2min.
2min.
3min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.

So-Ne
7:18
7:30
7:48
8:18
8:30
8:48
9:30
9:48
10:30
10:48
11:30
11:48
12:30
12:48
13:30
13:48
14:30
14:48
15:30*
15:48*
16:30*
16:48*
17:30
17:48
18:30
18:48

* kromě pátku a soboty - hitparáda E2
dlouhé lok. odpojení:

I

v platném ynfiní si (l<>vnh»jipf>?á<4atr»-yiw^nti-yy«;<4apih<>

změnu vysílacího schématu stanice následovně:

krátké lok. odpojení:
Po - Pá
6:18
6:30
6:48
7:18
7:30
7:48
8:18
8:30
8:48
9:30
9:48
10:30
10:48
11:30
11:48
12:30
12:48
13:30
13:48
14:30
14:48
16:30
16:48
17:30
17:48
18:30*
18:48*

Mfy

Odp.
2min.
2min.
3min.
2min.
2min.
3min.
4min.
2min.
4nm'n.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.
4min.
2min.

\
—

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

F

19:00-23:00
19:00-23:00
19:00-23:00
19:00-23:00
20:00-23:00
19:00-20:00
19:00-23:00

RADA C E S K E R E P U B L I K Y
pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mafl: info@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

Rozhodnutí o změně licence

Účastník řízení: E V R O P A 2, spol. s r.o.
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2

čj.: Rz/308/00

W

Zasedání Rady 21 bod 41
Vyřizuje: Mgr. Ondřej

Bartošík

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu), v platném znění toto

rozhodnutí:

Žádost účastníka řízení o změnu licence udělené na základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/256/99
ze dne 22.6.1999 ve znění platných změn, spočívající ve
1) změně údajů uvedených v žádosti o licenci, jež jsou nedílnou součástí rozhodnutí o
udělení licence, spočívající ve snížení podílu mluveného slova ve vysílání z 10%-20%
na 7,5%- 15% celkové vysílací doby,
se

schvaluje.

2) změně předmětné licence spočívající ve změně vysílacího schématu,

se

zamítá.

Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení schválené změny předložit Radě
písemné prohlášení s uvedením data zahájení vysílání v souladu s touto změnou.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 23.11.2000.

Odůvodnění:
Účastník řízení požádal Radu dopisem ze dne 15.6.2000, doručeném dne 20.7. 2000 a
evidovaným pod č.j. 2196 v knize došlé pošty Úřadu Rady, o změnu vysílacího schématu pro
rádia v programové síti Evropy 2. Zároveň s tím požádal účastník řízení o 25 % snížení podílu
mluveného slova.
Ve své žádosti účastník řízení uvádí, že schéma lokálních vysílání v síti Evropy 2 od 6.00
hod do 6.00 hod by probíhalo formou krátkých odpojení podobně, jako dosud v celkovém
čase 89 minut, podvečerní a večerní lokální odpojení by probíhalo podobně, jako doposud
v celkovém čase 240 minut. Tato lokální odpojení by byla ve vysílání jasně rozeznatelná
jednak identifikačním jinglem lokálního vysílání daného rádia nebo jinglem odpojení a
připojení. Lokální vysílání by obsahovalo převážně zpravodajství z<regionu, podporu
kulturních akcí v regionu a lokální reklamu. Svoji žádost účastník řízení odůvodnil vývojem
programového schématu dle potřeb posluchačů i jeho trhu.
Rada přistoupila k výše uvedené žádosti účastníka řízení jako k žádosti o předchozí souhlas se
změnou vysílacího schématu, stanoveného v rozhodnutí o udělení licence, v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 zák. č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění.
Rada ve správním řízení posoudila výše uvedenou žádost o změnu vysílacího schématu a o
snížení podílu mluveného slova. V části vztahující se k sníženi podílu mluveného slova o
25%, Rada účastníku řízení vyhověla, neboť je pro ni požadovaná změna přijatelná a
nepředstavuje zásadní zásah do identity předmětné licence.
Pokud jde o změnu vysílacího schématu, Rada konstatovala, že toto schéma se celkovou
minutáží lokálního odpojování neliší od platného schématu, avšak v případě jeho realizace by
se poměrně výrazně změnila programová skladba vlastního lokálního vysílání. Současná
závazná skladba vlastního lokálního vysílání se skládá z krátkých a dlouhých vstupů, přičemž
zejména delší lokální vstupy umožňují uplatnit regionální specifika při tvorbě programu a
vyhovět lépe posluchačům daného regionu. Tyto delší programové bloky jsou vysílány od
pondělí do čtvrtka a v neděli od 19.00 do 23.00 hod, v pátek od 20.00 do 23.00 hod a v sobotu
od 19.00 do 20.00 hod. V případě schválení požadované změny vysílacího schématu by však
byl do vysílání zařazen kromě krátkých lokálních vstupů pouze nedělní čtyřhodinový blok
lokálního programu vysílaného od 19.00 do 23.00 hod.

Na základě výše uvedených skutečností Rada dospěla k závěru, že požadovanou změnou
vysílacího schématu by došlo k nepřípustnému omezení lokálního programu, a proto v této
části žádost účastníka zamítla, jak je uvedeno ve výroku.

P OU ČE NÍ :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož
obvodu má účastník řízení obecný soud, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný
prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě.

V Praze dne 7.11.2000
Ing. Martin Muchka
místopředseda Rady České republiky
pro rozhlasové-a4elevizní vysílání

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@rrlv.cz, http-7/wvsw.rrtv.a
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Účastník řízení:

E V R O P A 2, spol. s r. o.
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/17/03//W
Zasedání Rady 21 bod 32
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), podle ustanovení § 23 zákona č. 231/2001 Sb.,
ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu), v platném znění, toto
rozhodnutí:

Doba platnosti licence k provozování rozhlasové stanice s názvem Rádio Evropa 2 - Východní Čechy,
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/256/99 ze dne 27. 9. 1999, ve znění pozdějších změn, s e na základě
žádosti účastníka řízení, p r o d l u ž u j e d o 1. 1 1 . 2 0 1 3 .

Odůvodnění:

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 19. 12. 2002, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 4899 požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let.
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 na
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na
kratší dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti:
•

ověřený výpis z obchodního rejstříku ze dne 3 . 1 2 . 2002;

•

výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu, Michala Fleischmanna;

•

potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 2 ke dni 27. 1 1 . 2002, že provozovatel nemá v evidenci daní
splatný nedoplatek;

•

potvrzení VZP ČR Praha ze dne 13. 1 1 . 2002, potvrzení OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví ke dni 19. 1 1 . 2002, potvrzení ZPMV-ČR pobočka Praha ke dni 18. 1 1 . 2002 a potvrzení
České národní zdravotní pojišťovny ke dni 12. 11. 2002, potvrzení pojišťovny METAL - ALIANCE ke dni
2 0 . 1 1 . 2002, že provozovatel nemá splatné nedoplatky pojistného na veřejném zdravotní pojištění;

•

potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 2 ze dne 19. 1 1 . 2002, že nemá ke dni
1 9 . 1 1 . 2 0 0 2 splatný nedoplatek pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;

•

čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace;

•

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 ze zákona;

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb., a
licenci prodloužila na dobu do 1. 1 1 . 2013.

Účastník řízení zaplatil správni poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 11. 12. 2002.

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

V Praze dne 2 1 . 1.2003

EVROPA 2, spol. s r.o.
IČ: 15891283
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 2 / 1 9 / b a r / E V R
Č.j.: bar/906/2012
Z a s e d á n í R a d y č. 5 - 2012 / poř.č.: 39

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.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/
/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
(dále jen „zákon č. 196/2009 Sb."), vydává toto
ROZHODN

UTÍ

Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 15891283, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřed
nictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
pro program Rádio Evropa 2 - Východní Čechy na kmitočtu 99,5 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vy
sílacího stanoviště Pardubice na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Rádio Evropa 2 - Východní Čechy
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 99,5 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Pardubice
Základní programová specifikace:
Hudební rádio ve formátu HOT AC - základem je program Evropy 2 se vstupy věnovanými lokálním
informacím a reklamě
Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/256/99 ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn
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Odůvodnění:
Společnost EVROPA 2, spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Evropa 2
- Východní Čechy šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady
čj. Ru/256/99 ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 1. 1 1 . 2013.
Dne 5. ledna 2012 pod čj. 269/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele EVROPA 2 s. r. o.
o udělení transformační licence podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II. bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který
vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se
písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání
a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové
vysílání, oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude
oprávněn vysílat do 10. října 2025.
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 EVROPA 2, spol. 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 vysí
lání 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 pro
vozování rozhlasového vysílání ve výši 15 000 - 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 4. 1. 2012.
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: 28.2.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 29.2.2012, diagram využití rádiových kmitočtů , stránky (2))
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Diagram využití rádiových kmitočtů PARDUBICE-OPATOVICE 99,5 MHz stanovený
výpočtem podle vyhlášky č. 22 / 2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí signálem
zemského rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá barva.
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Jedn. identifikátor 290475-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/19113/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

6. 11. 2018, Praha

EVROPA 2, spol. s r.o.
8qdcegr

RRTV/2017/936/zab
18-2018/poř. č. 11

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 EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova
1872/4, 12000 Praha 2 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Evropa 2 – Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Pardubice Opatovice 99,5 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice 99,5 MHz /
1 kW, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4,
12000 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Evropa 2 – Východní Čechy
(licence Ru/256/99), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště Pardubice Opatovice 99,5 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice
99,5 MHz / 1 kW, souřadnice WGS84: 15 53 47 / 50 08 33.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hoděšovice 99,5
MHz / 1 kW, souřadnice WGS84: 15 53 47 / 50 08 33.
Odůvodnění:
Dne 05.10.2017 č.j. RRTV/14115/2017-vra byla Radě doručena žádost provozovatele EVROPA
2, spol. s r.o. o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Evropa 2 – Východní Čechy (licence
Ru/256/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Pardubice Opatovice 99,5 MHz / 1 kW na nové
stanoviště Hradec Králové – Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 15E5347 /
50N0833.

Dne 16. 10. 2017 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Dne 16. 10. 2017 bylo žadateli odesláno usnesení, že správní řízení o změně souboru
technických parametrů a územního rozsahu vysílání z důvodu řízení o předběžné otázce podle §
64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. bylo přerušeno.
Koordinace Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 05.09.2018 č.j.: RRTV/15860/2018-vra obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovanou změnu
stanoviště.
HODESOVICE 99,5 MHz (mod. PARDUBICE OPATOVICE 99,5 MHz)
souřadnice WGS84: 15 53 47 / 50 08 33,
ERPmax (dBW) = 30
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
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 Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW byl stanoven počet obyvatel 346 778.
Dne 06. 09. 2018 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli.
Vzhledem k tomu, že předběžné stanovisko Českého telekomunikačního úřadu o koordinaci
nebylo Radě doručeno, byl Český telekomunikační úřad požádán o diagram využití původního
rádiového kmitočtu pro územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Pardubice Opatovice
99,5 MHz / 1 kW a diagram využití rádiového kmitočtu na novém stanovišti Hradec Králové –
Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW včetně údajů o počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním,
před změnou a po změně stanoviště.
Dne 18. 10. 2018 byly Radě doručeny doplňující údaje zaslané Českým telekomunikačním
úřadem (srovnávací diagramy včetně údajů o počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním,
před změnou a po změně stanoviště).
Znění stanoviska:
Po změně stanoviště na Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW se počet obyvatel z původní hodnoty 336
287 zvýší na 346 778, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 10 491 obyvatel.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada vychází
také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním úřadem.
Z těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se jednalo
o nevýznamný vstup na nové území.
S doplňujícími údaji Českého telekomunikačního úřadu byl žadatel seznámen.

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.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu - Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW, souřadnice WGS84: 15 53 47 / 50 08
33.

Příloha k čj. ČTÚ-49 035/2018-613

Diagram využití rádiového kmitočtu HODESOVICE 99,5 MHz stanovený výpočtem podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.
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14. 1. 2020, Praha

EVROPA 2, spol. s r.o.,
8qdcegr

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 EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova
1872/4, 12000 Praha 2 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Rádio Evropa 2 - Východní Čechy (licence
Ru/256/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4,
12000 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Evropa 2 - Východní Čechy
(licence Ru/256/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW na stanoviště Pardubice
Opatovice II 99,5 MHz / 800 W, souřadnice WGS84: 15 47 31 / 50 07 36.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Pardubice
Opatovice II 99,5 MHz / 800 W, souřadnice WGS84: 15 47 31 / 50 07 36.
Odůvodnění:
Dne 16.04.2019 č.j. RRTV/5170/2019-vr byla Radě doručena žádost provozovatele EVROPA 2,
spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Rádio Evropa 2 – Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Hoděšovice 99,5 MHz / 1 kW na nové stanoviště Pardubice Opatovice 99,5 MHz / 1 kW
souřadnice WGS 84: 50N0736 / 15E4731.

Dne 23. 4. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že 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 23. 4. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Jediným účastníkem licenčního řízení je žadatel.

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 20.11.2019 č.j.: RRTV/13520/2019-vra obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovanou změnu
stanoviště na:
PARDUBICE OPATOVICE II 99,5 MHz
(mod HODESOVICE 99,5 MHz)
souřadnice WGS84: 15 47 31 / 50 07 36,
ERPmax (dBW) = 29
Vzhledem k tomu, že ČTÚ snížil ERPmax (dBW) na 29 a nezaslal Radě předběžnou koordinaci,
Rada jej vyzvala k vyjádření o snížení výkonu předmětného kmitočtu a doplnění údajů.
Dne 06.12.2019 č.j: RRTV/14504/2019-vra obdržela Rada od ČTÚ doplnění údajů, ve kterém se
uvádí, že změna hodnoty ERPmax byla omezena s ohledem na zajištění kompatibility s
rozhlasovou sítí, zejména KLODSKO BOGUSZIN 99,5 MHz a LOEBAU 99,5 MHz.
Zároveň byly Radě doručeny diagramy využití předávaného kmitočtu před změnou a po změně
stanoviště a odpovídající počty obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání. Po změně
stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 348 567 sníží na 320 025, tedy dojde v důsledku
změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 28
542 obyvatel.
Dne 16. 12. 2019 Rada odeslala výše uvedená stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
žadateli.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Pardubice Opatovice II 99,5 MHz / 800 W, souřadnice
WGS84: 15 47 31 / 50 07 36

Příloha k čj. ČTÚ-47 056/2019-613

Diagram využití rádiového kmitočtu PARDUBICE OPATOVICE II 99,5 MHz stanovený výpočtem
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.
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