RADA ČESKÉ

REPUBLIKY

pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30

Účastník řízení:

fax:02-781 08 85

JUKE BOX, s p o l . s r . o ,
u l . K. Svobody 130
Ostrava-Plesná
PSČ:

725 27

Jednatel

: RNDr. Radim Parízek

Způsob jednání : Za společnost jednají
samostatně jednatelé.

č.j.: Ru/81/98

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ

LICENCE
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rozhlasové a televizní vysílání (dále j e n
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?
dané § 2 o d s t . 1 písm. e ) zákona č .
103/1992
Sb., o Rade České r e p u b l i k y
p r o rozhlasové a televizní
vysílaní, p o d l e
§ 1 2 zákona č . 4 6 8 / 1 9 9 1 s b . , v platném znění,
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° v é h o a televizního vysílání a § 46 zákona č .
z i / 6 7 Sb., o správním řízení, vydává t o t o
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Rada
uděluje společnosti
JUKE BOX,
spol.
s
r . o . s e sídlem
v Ostravě-Plesné,
u l . K.
Svobody 130,
licenci
k
provozování
rozhlasového vysílání v pásmu VK I I ze stanovišť Třinec a O s t r a v a centrum d l e příslušných kmitočtových přídělů, na dobu 6 l e t . P l a t n o s t
l i c e n c e s e s t a n o v u j e ode dne 28.10.1998 do dne 28.10.2004.
Název s t a n i c e j e RÁDIO ČAS-FM, časový r o z s a h vysílání
j s o u 24 h o d i n y
denně, základní
s p e c i f i k a c e programu : " O l d i e s - C o u n t r y Rock" hudební
formát s e stručným zpravodajstvím.
V souladu
s § 12, o d s t . 2 ,
zákona č.
468/91 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, j e p r o v o z o v a t e l
s licencí p o v i n e n z c e l a dodržovat veškeré údaje týkající s e programové
s k l a d b y , uvedené v e s m y s l u § 11 o d s t . 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o l i c e n c i č. RL0100. T y t o údaje tvoří t e x t jednotlivých šesti
s t r a n přílohy č. 1 t o h o t o rozhodnutí.
Pro účely výpočtu k o m p a t i b i l i t y kmitočtů s prostředky letecké n a v i g a c e
je provozovatel
s licencí p o v i n e n okamžitě nahlásit Úřadu Rady České
r e p u b l i k y p r o rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílačů
daného kmitočtu do p r o v o z u . Totéž platí
i o vyřazení
vysílačů
z provozu.
Příloha č. l a dva příslušné kmitočtové příděly s připojenými seznamy
rušících vysílačů a pravděpodobného
d o s a h u pokrytí, které
tvoří
přílohu č. 2 a přílohu č. 3, j s o u nedílnou součástí t o h o t o rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n

í:

Podkladem p r o rozhodnutí Rady b y l a žádost účastníka
řízení č . j . RL
0100 ze dne 29.10.1997 předložená v s o u l a d u s § 11 zákona
č.468/91
Sb., v platném znění, společenská
smlouva o založení společnosti JUKE
BOX, s . r . o . a ostatní písemné d o k l a d y
předložené v průběhu správního
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 3.3.1998 a při veřejném
slyšení 4.3.1998.
Při posuzování žádosti Rada v s o u l a d u s § 10 o d s t . 5 zákona č. 468/91
Sb.,
v platném
znění, k o n s t a t o v a l a
, že udělením l i c e n c e
žadateli
nezaloží
jeho
dominantní
postavení
v
hromadných
sdělovacích
prostředcích působících v ČR. Rada u s o u d i l a , že p r o j e k t r e s p e k t u j e
zájem veřejnosti
a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně
p e s t r o u a vyváženou s k l a d b u pořadů.
Rada k o n s t a t o v a l a , že společnost J u k e Box, s p o l . s r . o . j e způsobilá
stát s e p r o v o z o v a t e l e m s licencí v s o u l a d u s § 12 o d s t . 5 zákona č.
468/91 Sb., v platném znění, protože společenská smlouva prokázala, že
právnická osoba b y l a založena, ač n e b y l p r o v e d e n
zápis v obchodním
rejstříku.

O novelizované p o v i n n o s t i dodržovat programovou s k l a d b u r o z h o d l a Rada
v souladu
s ustanovením
§ 12 o d s t .
2 zák.
č. 301/1995 Sb.,
novelizujícího
zákon
č. 468/91 Sb.
o provozování
rozhlasového
a televizního vysílání, p o d l e kterého Rada může r o z h o d n o u t , že údaje
týkající s e programové s k l a d b y uvedené žadatelem v žádosti o l i c e n c i
budou zčásti nebo
zcela
závazné p r o p r o v o z o v a t e l e vysílání. Rada
r o z h o d l a , že údaje uvedené v příloze č. 1 t o h o t o rozhodnutí j s o u p r o
p r o v o z o v a t e l e závazné.
Účastník řízení z a p l a t i l správní p o p l a t e k v e výši Kč 3 000,- zákona č.
368/1992 Sb., v platném znění, dne 24.11.1993.

P O U Č E N Í :
P r o t i tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení
doručeno písemné prohlášení
, že l i c e n c i bez výhrad přijímá.
Toto
prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode dne doručení t o h o t o
rozhodnutí, j i n a k rozhodnutí
o udělení l i c e n c e zaniká a n a žádost s e
pohlíží j a k o by n e b y l a podána.
Provozovatel
s licencí
j e podle
ustanovení § 12 o d s t .
5 zákona č.
468/91 Sb., v platném
znění, p o v i n e n
z a p s a t s e včetně předmětu
obchodní činnosti do obchodního
rejstříku v e lhůtě
6 0 - t i dnů.
Oprávnění k vysílání vzniká dnem t o h o t o zápisu.
Pokud s e p r o v o z o v a t e l v e výše uvedeného
lhůtě nezapíše do obchodního
rejstříku, pozbývá l i c e n c e v s o u l a d u s ustanovením § 13 o d s t . 1 písm.
d) výše citovaného zákona p l a t n o s t i .

V P r a z e dne 25.3.1998

^Aje^/
Josef Jdjsefik
předseda Rady České r e p u b l i k y
pro rozhlasové a televizní vysílání
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2.

RADIO ČAS
rádio speciál

chce být rozhlasovou stanicí, s programovým zaměřením, které v
regionu doposud posluchači postrádají.
chce být rozhlasovou stanicí se specializovaným hudebním for
mátem "OLD1ES - COUNTRY ROCK", doplněnou stručným
zpravodajstvím.
chce být rozhlasovou stanicís formátem zpravodajství v našem
regionu málo využívaným "Rádio ČAS vždy o pět minut dřív".
chce být rozhlasovou stanicí, kterou si naladíkaždý, kdo očekává
styl a hudbu 50 až 60 let spolu s kvalitním výběrem rock, counfry& western.
chce být rozhlasovou stanicí specializovanou právě na tento hu
dební žánr a se zpravodajským formátem "vždy o pět minut dřív".
chce být ve svém projektu nadČASové, ctižádostivé a efektivní.
chce být zkrátka v tom nejlepším slova smyslu odlišné od ostat
ních standardních lokálních rozhlasových stanic v našem regionu.

/. Charakteristiko rádia C/95
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HUDEBNÍ PROFIL RÁDIA ČAS
Tak jak jsme již uvedli v minulé kapitole, a také v základní cha
rakteristice rádia ČAS, bude hudební profil našístanice orientován vý
hradně na hudbu ve stylu OLDIES a speciální výběr COUNTRY ROCK
& WESTERN.
Podle našich předběžných průzkumů u posluchačů fe zřejmé,
že stanice právě s tímto hudebním zaměřením bude mít dostatečné
posluchačské zázemí, které umožní i dlouhodobou komerční
úspěšnost. Právě kombinace těchto hudebních žánrů, které spotu v ur
čitém slova smyslu l souvisí nám umožní orientaci na široké spektrum
posluchačů, předpokládáme v rozsahu 18 - 55 let, nebo/ jsme pře
svědčeni, že právě hudbu Oldies a některou kvalitní Country spolu s
Country rock si rádi poslechnou téměř všechny věkové kategorie po
sluchačů.
Nepředpokládáme, že program- rádia ČAS bude 'přetahovať
posluchače jiným rozhlasovým stanicím v tom pravém slova smyslu,
ale že posluchači ostatních stanic, kteří budou m/Ť zrovna náladu a
chuf si prostě přeladí na naše rádio a po určité době se opět ke
"svému' rádiu navrátí. Budou však vždy vědět, že pokud budou mít
náladu na oldies, country a westernovou hudbu, je zde pro ně rádio
ČAS.
Dá se i předpokládat, že nebude mnoho těch posluchačů, kteří
budou výhradně a pouze poslouchat rádlo ČAS neníto ani naším zá
měrem. Domníváme se, že po určité pionýrské rozhlasové době, kte
rou jsme po roce 1989 v České republice absolvovali nastává v tomto
obdobíprávě čas pro vznik specializovaných privátních rozhlasových
stanic, které umožní posluchači zvolit v libovolném čase ten typ pořa
du a programu, na který mají zrovna náladu a nemusí čekat, až bude
vysílán v určitém čase mezi ostatníprogramovou nabídkou na klasic
ké rozhlasové stanici.

3. Hudební profil

rádia

ČfíS

Žádost

o přidělení

licence.
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PROGRAMOVĚ SCHÉMA RÁDIA ČAS
Výběr některých z připravovaných pořadů rádio ČAS:
Všední den:

ZpravodajsM:

Každou hodinu, 5 minut před celou hodinou
6,55-17,55 hodin
Country coclail:
ranní vysílánís informacemi pro posluchače
chystající se do práce (přehled tisku, dopravní
informace, počasí...)
4,00 - 9,00hodin
Beatles a ČAS:
PraVidelný komponovaný hudební pořad sestavený
z tvorby Beatles
My dva a ČAS:
Hudební pořad věnovaný vzpomínce na dobrou
českou poválečnou hudbu
Rozjímánís blues: Hodina s blues
Hudba 30 let:
Pravidelný hudební pořad
Oldies po česku:
Hudební pořad sestavený z kvalitníčeské hudební
produkce let50 - 60 tých.
Country po česku: Pravidelný hudební pořad
ČAS-kontakt:
Publicistická hodinka s telefonními vstupy
zpravoda
jů rádia ČAS a posluchačů
Pravidelný hudebnípořad věnovaný osobnostem
Proměny:
rock and rollu
Pořad s převahou českého folku (Hutka, Nohavica,
Folková hodina:
Třešňák, Merta, a další)
Historie rocku:
Pořad s hudbou kapel jako Deep Purple, Rolling
Stones, LedZeppelin atd.
Večer s osobností: Pořad věnovaný vždy nějaké významné osobnosti z
hudebního světa (F. Sinatra, L Armstrong, a další)
Noční vysílacíblok Pravidelný komentovaný čtyřhodinový pořad určený
pro posluchače, kteříchtějí strávit noc s rock and
roliem, blues a dobrou country.

5. Programové

schema

rádia

ČfíS

Žádost

o přidělení

licence.

RfíDIO ČfíS.
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Sobota, neděle:

Country paráda:
Hitparáda ČAS:
Písničky naprání:
Blues a ČAS:
NaČASovaná
bomba:
NadČASové:
Tenkrát
vNashwil/u:
Swing nerezaví:
Oldřich Nový
o spot:
Milníky rocku:

Hitparáda rádia ČAS sestavená výhradně z country
& western
30 ne/lepších skladeb z programu rádia ČAS, podle
výběru posluchačů
Pravidelný pořad sestavovaný na základě písemných
přání posluchačů rádia
Večernípořad s blues
Pořad z historie pop. hudby o významných
světových meznících a událostech
Nedělní večerní pořad s hudbou která nestárne
(Evergreeny pro každého}
Z historie americké country
Hodina kvalitního swingu
Písně předválečného filmu
Z historie rockové hudby

5. Programové

schema

rádia

ČfíS

Hodina
Den

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

01 - 02

Noční

Noční

Noční

Noční

Noční

vysílací

vysílací

vysílací

vysílací

Noční

02 - 03

Noční
vysílací

vysílací

03 - 04

Mok

blok

Mok

Mok

Mok

vysílací
Mok

Mok

00 - 01

04 - 05
05 - 06

Ranní blok s krátkými

zpravodajskými relace ml vždy 5 minut před

každou celou hodinou včetně dopravních Info

06 - 07
07 - 08

Sobotní noviny
' • -

08 - 09

Soutěž po ránu

Soutěž p o ránu

Soutěž po ránu

Soutěž po ránu

Soutěž po ránu

09 - 10

ČAS na devátou

ČAS na devátou

ČAS na devátou

ČAS na devátou

ČAS na devátou

10 - 11

Hudebnf výročf dne

Hudební výročf dne

Hudební výročf dne

Hudebnf výročf dne

Hudebnf výročf dne

11-12

Půlhodinka swingu

Půlhodinka swingu

Půlhodinka swingu

Půlhodinka swingu

Půlhodinka swingu

12 - 13

K polední pohodě

K polední pohodě

K polední pohodě

K polednf pohodě

K polednf pohodě

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

15 - 16

Mix 15

Mix 15

Mix 15

Mix 15

Mix 15

16 - 17

Country dub 16

Country d u b 16

Country dub 16

Country dub 16

Country dub 16

17 - 18

My dva a ČAS

My dva a ČAS

My dva a ČAS

My dva a ČAS

My dva a ČAS

18 - 19

ČAS podvečerní

ČAS podvečerní

ČAS podvečerní

ČAS podvečerní

ČAS podvečerní

19 - 20
20 - 21

Klub 30

Swing před dvanáctou

Folkovajxihoda

Hitparáda ČAS

Country paráda ČAS

23 - 24

Soutěž na telefon
Soutěž ČASu
30

Beatles a ČAS

lete prvnf republiky

50 léta prvnf republiky

ČAS na přání

ČAS na přání
~rm

Country ČAS

21 - 22
22 - 23

— •

Milníky rocku

13 - 14
14 - 15

—

Rockové a country

r-;

r—*

V

i

Hitparáda ČAS

Beatles a ČAS

To nejlepšf z americké

Svlng 30 - 40 léta

repríza

repríza

country

repríza

Country paráda

Večer s osobností

Country v Čechách

repríza

repríza

a na Moravě

V e č e ř í osobností

balady
Svlns 30 - 40 léta
Noční ČAS

^

:

Žódost

o přidělení

licence,
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12.

ZPRAVODAJSTVÍ RÁDIA ČAS

Posluchači v severomoravském regionu mafí v současnosti
mnoho možností a alternativ jak si vyslechnout nezávislé zpravo
dajství(viz např. kapitola 2). Rádio ČAS chce proto zaujmout svým
pružným stručným zpravodajským blokem, vysílaným vždy 5 mi
nut před celou hodinou, sestaveným převážně z výčtu událostíre
gionálního charakteru a krátkého souhrnu událostí celorepubliko
vého a světového charakteru, doplněného o dopravní informace,
informace o počasí a též smogové zpravodajství ve "smogové
sezóně". Zpravodajské reiace budeme zařazovat do vysílání vždy
od 4.55 hodin do 16.55 hodin ve všednídny. V sobotu a neděli ne
budou zpravodajské relace vysílány pravidelně, ale zajímavosti a
aktuální informace z regionu budou vysílány v průběhu celého
dne a budou tvořeny zejména Informacemi ó dopravnísituaci, po
časí a dále o zajímavých sportovních'a kulturních akcích v
regionu.
Posluchač tak dostane další možnost získat stručnou
informaci, být v obraze o tom co se děje, a pokud jej některá z in
formacízaujme, může se podrobnosti dozvědět v jiném čase a na
médiu, které věnuje větší prostor pro zpravodajstvífČRo, ČT, Nova,
Prima...). Rádio ČAS nechce a nebude konkurovat svým zpravo
dajstvím ostatním stanicím v regionu, ale dělá si ambice na po
skytovánístručného aktuálního a přehledného výčtu událostí z re
gionu České republiky a ze světa.
Shromažďováním informací a obsahem zpravodajských
bloků se budou zabývat kmenovíredaktoři radia ČAS, kteříbudou
spolupracovat dále s externími spolupracovníky v jednotlivých
městských aglomeracích a dále s regionálním tiskem. Jako infor
mační zdroj budou též sloužit informační internetové stránky, po
případě ČTa. (viz též kapitola 2.)

6. Zpravodajství

rádio ČAS

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-mail: info@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

Rozhodnutí o změně licence
Účastník řízení:

JUKE BOX, spol. s r.o.
K. Svobody 130
725 27 Ostrava - Plesná

č.j.:Rz/221/Oo/^/^

Zasedání Rady 16 bod 10
Vyřizuje: Pavlína Straková

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:
1. Žádost účastníka řízení ze dne 21.7.2000, doručená Radě dne 25.7.2000 a evidovaná
v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2222, o změnu licence č. 004/98 udělené
rozhodnutím Rady č.j. Ru/81/98 ze dne 25.3.1998, ve znění pozdějších změn, spočívající ve
změně vysílacího schématu při zachování hudebního formátu Oldies-Country-Rock,
se schvaluje.
Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se nového vysílacího schématu
uvedené v žádosti o změnu licence. Tyto údaje tvoří jednu stranu textu přílohy č. 1 tohoto
rozhodnutí.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Provozovatel s licencí je povinen písemně oznámit Radě zahájení vysílání podle nového
vysílacího schématu do 30 dnů ode dne provedení předmětné změny podle ustanovení § 14
odst. 4 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 3000,- stanovený podle zákona č.
368/1992 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, dne 11.9.2000.

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

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, vjehož
obvodu je obecný soud účastníka řízení, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.

V Praze dne 29.8.2000

JUDr. Zdena Hůlová
místopředsedkyně-Rady České republiky
pro rozjilá^Ýé^^^tele^zní vysílání

Hodina

Den

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

ČTVRTEK

STŘEDA

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

"

Noční
vysílací
blok

Noční
vysílací
blok

Noční
vysílací
blok

Noční
vysílací
blok

Noční
vysílací
blok

Noční
vysílací
blok

Noční
vysílací
blok

04 - 05
05 - 06

Rannf blok s krátkými

zpravoda|skýmI relace ml vždy 5 minut před

každou celou hodinou včetně dopravních Info

06 - 07
07 - 08^

Sobotní noviny

08 - 09

Soutěi po ránu

Soutěž po ránu

Soutěž po ránu

Soutěž po ránu

Soutěž po ránu

09 - 10

ČAS na devátou

ČAS na devátou

ČAS na devátou

ČAS na devátou

ČAS na devátou

10-11

Hudebnf výročí dne-

Hudebnf výročf dne

Hudební výročí dne

Hudebnf vvročf dne

Hudebnf výročí dne

K polední pohodě

K polednf pohodě

K polední pohodě

••• K polednf pohodě

K polednf pohodě

Klub 30

11-12
12 - 13

t

13 - 14

Hitparáda ČAS

14 - 15

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

ČAS-kontakt

15 - 16

Mix 15

Mix 15

Mix 15

Mix 15

Mix 15

Soutěž na telefon

16 - 17

Soutěž ČASu

17 - 18
18 - 19

'- ,
ČAS podvečerní

ČAS podvečerní

ČAS podvečemf

ČAS podvečemf

ČAS podvečemf

19 - 20

|

20 - 21

Rockové a country

Hitparáda ČAS

21 - 22

balady

repríza

22 - 23
23 - 24

ČAS na přánf

Noční ČAS

ČAS na přánf

1

'

' '
i

-lepá*!

''

reprfra

Country paráda

Country v Čechách

repríza

a na Moravě

RADA CESKE REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: ¡nfo@rrtv.cz http://w w w .rrtv.cz

Rozhodnutí o změně licence

Účastník řízení: JUKE BOX, spol. s r.o.
K.Svobody 130
725 27 Ostrava-Plesná

Rz/133/01
Zasedání Rady 9 bod 15
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:
Změna licence č.004/98 k provozování rozhlasového vysílání udělené na základě rozhodnutí čj.
Ru/81/98 ze dne 25.3.1998, ve znění pozdějších změn, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze
dne 23.4.2001, doručeným Radě dne 26.4.2001 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod
č.j. 1562, spočívající ve změně programové skladby rozhlasové stanice Rádio Čas-FM pro vysílání
na přiděleném lokálním kmitočtu 98,3 Mhz Třinec a to:
a) lokální zprávy ze Slezska zahrnující dopravu a počasí,
-ve všední dny každou hodinu od 7,00 do 10,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
-v sobotu od 7,00 do 10,00 hod.
b) kulturní tipy
-ve všední dny v 14,30 a 16,30 hod.
-sobota a neděle, každou druhou hodinu od 7,00 do 17,00 hod.
c) další lokální, servisní informace (jako nabídka pracovních míst)
-ve všední dny v 11,00 a v 18,30 hod.
V případě nedostatku lokálních informací nebo technických poruch budou vysílány stejné
informace na obou přidělených kmitočtech,

se s c h v a l u j e .

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí 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 dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném
znění, dne 1.6.2001.
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.

igjÉliliiiil
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNI
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
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Účastník řízení: J U K E BOX, spol. s r.o.
K. Svobody 130
Ostrava-Plesná
P S C : 725 27

L

ROZHODNUTÍ
č . j . : Rz/267/01
Zasedání Rady 16/bod 18
Vyřizuje:
F.Kučera
Rada pro rozhlasové a televizní vysíjání (dále jen „Rada") vydává podle ustanovení § 5 písm. b) a v souladu
s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb. ( správního
řádu), v platném znění, toto

rozhodnutí:
A)
Změna skutečností uvedených v žádosti o licenci č. 04/98 udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/81/98 ze dne
25.3.1998, o kterou účastník řízení požádal v podáním doručeném Radě dne 23.8.2001 a zaevidovaném
v knize došlé pošty pod č.j. 2932, spočívající :
1) ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to přidělením kmitočtu

105,9 MHz/200 W/Frenštát pod Radhoštěm
(dle příslušného listu technických parametrů)
2) ve změně, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to zařazením lokálního vysílání na
přidělovaném kmitočtu 105,9 MHz Frenštát pod Radhoštěm dle stanoveného programu ,

se

schvaluje.

B)
Provozovatel s licencí je povinen při zařazení lokálního programu dodržovat veškeré údaje týkající s e
programu pro lokální vysílání provozovaného na předmětném kmitočtu. Tyto údaje j s o u obsaženy v
textu jediné strany přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
List technických parametrů tvoří přílohu č. 2.

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

Účastník řízení je povinen zahájit vysílání nejpozději do 1 měsíce od data právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení je povinen uchovávat i záznamy
z předmětného kmitočtu.

pořadů vysílaných v zařazeném lokálním vysílání

Účastník řízení je povinen za účelem identifikace lokálního označení stanice
programu příslušnou frekvenci.

hlásit při zařazení lokálního

C)

Doklady o schválených změnách je provozovatel povinen předložit Radě do 30 dnů od provedení těchto
změn.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl uhrazen
dne 15.10.2001.

P O U Č E N Í :

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.

P Ř Í L O H A c.

PROGRAMOVÁ K O N C E P C E
Programové schéma Radia Čas zůstane i po zkvalitnění signálu na pokrývaném
území Novojíčínska stejné a beze změn dle licenčních podmínek schválených Radou
ČR pro RTV.
Hudební formát oldles-country, rock s e stručným zpravodajstvím a podílem
speciálních programových prvků hudebních, zpravodajských, publicistických či
servisních zůstane zachován s tím, že se jeho obsah dále rozšíří o problematiku
Wovojičínska. Zpravodajství, zajímavé Informace a další témata z tohoto regionu
budou začleňována do všech programových prvků rovnocenně vedle ostatních částí
radiem obsluhovaného území - Ostravska, Karvínská, Frýdecko-místecka, Opavska,
Těšínská a Třinecká.
1

Rádio Čas ve své žádosti vychází z faktu, že v případě zkvalitnění signálu díky
provozování kmitočtu 105,9 MHz je možné provést úspěšnou lokalizaci programu
pro Novojičínsko (Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov
pod Radhoštěm). Tato lokalizace není dána hudebním formátem ani moderátorským
projevem, který spojuje jednotlivé prvky vystlání v dramaturgicky jednotný celek.
Tvoří ji informace, které mají přímý vztah ke každodennímu životu lidí v lokalitě
vysílání:
•
•
•
•
•

lokální zpravodajství,
předpověď počasí,
dopravní servis,
kulturní servis,
speciální občasné podvečerní publicistické rubriky.

Rádio Čas bude vysílat lokální informace formou, samostatných zpravodajských,
informačních, servisních a publicistických relací prostřednictvím odpojení
vysílání na kmitočtu 105.9 MHz. Zároveň je stanice připravena vysílat na tomto
kmitočtu v režimu odpojení další prvek lokalizace a to lokální reklamu.
V případě nedostatku lokálních informací nebo technických poruch budou vysílány
stejné Informace na všech frekvencích Radia Čas.

8U:6T T002 '130 8T
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz
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Účastník řízení: J U K E BOX, spol. s r.o.
K. Svobody 130
Ostrava - Plesná

PSČ: 725 27

L

J

Rozhodnutí
Rp/84/02

MV\

Zasedání Rády 7 bod 44
Vyřizuje: F. Kučera
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 z á k o n ů , ,
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 č. 004/98 k provozování rozhlasové stanice Rádio Čas - FM, udělené na základě
rozhodnutí č.j. Ru/81/98 ze dne 25.3.1998, ve znění pozdějších změn, s e na základě žádosti účastníka
řízení, prodlužuje do 28.10.2012.

Odůvodnění:

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 13.3.2002, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod
č.j. 1175 požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů dále j e n „zákon", 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 ž á d o s t i :

•

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

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky;

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na
veřejném zdravotní pojištění;

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na
sociálním zabezpečení;

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;

•

čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;

•

výpis z evidence Rejstříku trestů jednatele ne starší 30 dnů jednatele;

•

čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem ze zákona.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 15.3.2002.
Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že účastník řízení splňuje
podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona, respektive že
neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a
rozhodla proto tak, jak výše
uvedeno.

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 2.4.2002

R a d a pro rozhlasové a t e l e v i i
lasova a televizní wsílání R l

Účastník řízení:

JUKE BOX, spol. s r.o.
IČ: 253 96 676
K.Svobody 130
725 27 Ostrava - Plesná

ROZHODNUTI
Sp.zn.: 2009/410/cun/JUK

Č.j.: cun/

mWffl

Zasedáni 7. / poř. č. 13
Vypracoval: Mgr. František Čunderlik

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 provozováni rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších
zákonů, v platném zněni (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 a násl. zákona č 500/2004
Sb., správní řád, v platném zněni (dále jen .správní řad"), vydala toto

rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., souhlas se změnou skutečnosti uvedených v žádosti o
licenci k provozováni rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO ČAS - FM (licence
Ru/81/98 ze dne 25. března 1998, v platném znění) podle § 21 odst 1, písm d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek vysílacího okruhu Rádio Čas Jižní Morava, na kmitočtech
Blansko 97,7 MHz/0,2 kW, Brno 95,5 MHz/0,2 kW, Hustopeče u Brna 91,7 MHz/0,15 kW, Vyškov 95,8
MHz/0,15 kW a Znojmo 100,6 MHz/0,15 kW, a to v jejich doplnění konkrétním zpřesněním a lepším
vymezením hudebního formátu zvýrazněním podílu hudebních složek country a folk
Odůvodnění:
Dne 17. března 2009 byla elektronickou poštou doručena žádost společnosti JUKE BOX, spol. s r.o. o
změnu licenčních podmínek, spočívající v doplnění licenčních podmínek vztahujících se k licenci č. 004/98.
resp. k vysílacímu okruhu Rádio Čas na jižní Moravě (kmitočty Brno 95,5 MHz. Blansko 97,7 Mhz a Vyškov
95,8 MHz). Požadovaná změna spočívá ve zpřesněni hudebního formátu (oldies, country, rock) na
zmíněných kmitočtech, a to zvýrazněním podílu hudebních složek country a folk.
Podle ustanoveni § 21 odst. 3 zákona č 231/2001 Sb: „Rada je povinna rozhodnout o změně skutečnosti
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysíláni s licenci. Pokud
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas Rada souhlas neuděl! pouze
tehdy pokud by změna vedla k neuděleni licence na základě veřejného slyšení Důvody neuděleni
souhlasu
musí být shodně s kritérii uvedenými v§ 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou specifikaci nelze měnit.
V daném případě se nejedná o změnu základní programové specifikace (ta zůstává jako „oldies, country,
rock"), nýbrž o zpřesnění hudebního formátu části programu vysílaného na ve výroku uvedených kmitočtech.
Rada souhlas neuděli pouze tehdy, pokud by změna skutečností vedla k neuděleni licence na základě
veřejného slyšení, což v tomto případě nebylo prokázáno.

Správní poplatek spojený se žádosti o změnu skutečnosti uvedených v žádostí o licenci ve výši 3000,- Kč byl
uhrazen dne 30. března 2009.

Poučeni:
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. Podáni žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 7. dubna 2007

Vypraveno dne:
2 7 - 0 4 - 2009

Účastník řízení: JUKE BOX, spol. s r.o.
IČ: 253 96 676
K.Svobody 130
725 27 Ostrava - Plesná
Sp.zn.: 2009/940/cun/JBO
Č.j.: cun/
6¥S<f/OC]
Zasedání 15. / poř. č. 31
Vypracoval: Mgr. František Čunderlik

ROZHODNUTÍ

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 zrněné dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném zněni (dále jen „správní řád"), vydala toto

rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas se změnou licence k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Čas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek vysílání z kmitočtu Třinec Godula 89,5 MHz (vysílací okruh Rádio
Čas - Rock), a to v jejich doplnění konkrétním zpřesněním a lepším vymezením hudebního formátu
zvýrazněním podiíu hudebních složek rock, folkrock a spřízněné žánry.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řizení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
Správní poplatek spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč byl uhrazen
dne 18. srpna 2009.

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

V Praze dne 2. září 2009

JUKE BOXspol.
s r.o.
IČ: 253 96 676
Karla Svobody 130/95
72527 Ostrava - Plesná
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/392/STR/JUK
Č.j.: STR/1924/2011
Zasedání Rady č. 10 - 2011 / poř.č.: 48

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními §
5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení čl. II přechodných
ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 196/2009 Sb.) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto

rozhodnutí
Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s.r.o. IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130, Ostrava
- Plesná, PSČ 725 27, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO ČAS - FM na kmitočtech Blansko 97,7 MHz / 200 W, Brno
95,5 MHz / 200 W, Bruntál 95,9 MHz / 100 W, Frenštát pod Radhoštěm 105,9 MHz / 1 kW, Frýdek
Místek 102,4 MHz / 1 5 0 W, Hranice 97,9 MHz / 1 0 0 W, Hustopeče u Brna 91,7 MHz / 1 5 0 W, Jeseník
91,7 MHz / 1 0 0 W, Kroměříž 96,4 MHz / 1 5 0 W, Luhačovice 93,8 MHz / 1 5 0 W, Mohelnice 103,1 MHz
/ 200 W, Moravský Krumlov 97,7 MHz / 100 W, Olomouc 101,3 MHz / 100 W, Opava 89,7 MHz /
150W, Opava 90,6 MHz / 250 W, Oslavany 94,6 MHz / 150W Ostrava 92,8 MHz / 5 kW, Rosice 92,2
MHz / 0,15 kW, Šumperk 95,8 MHz / 1 5 0 W, Třinec 98,3 MHz / 1 kW, Třinec - Godula 89,5 MHz / 1
kW, Uherské Hradiště 102,7 MHz / 1 5 0 W, Uherský Brod 92,1 MHz / 200 W, Valašské Klobouky 91,1
MHz / 150 W, Valašské Meziříčí 96,3 MHz / 100 W, Velké Meziříčí 92,2 MHz / 100 W, Vsetín 96,1
MHz / 100 W, Vyškov 95,8 MHz / 150 W, Zlín 103,7 MHz / 300 W, Znojmo 100,6 MHz / 150 W na
dobu do 10. října 2025.

Název programu:
RÁDIO ČAS - FM
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně.
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Územní rozsah vysílání:
Blansko 97,7 MHz / 200 W, Brno 95,5 MHz / 200 W, Bruntál 95,9 MHz / 100 W, Frenštát pod
Radhoštěm 105,9 MHz / 1 kW, Frýdek Místek 102,4 MHz / 150 W, Hranice 97,9 MHz / 100 W,
Hustopeče u Brna 91,7 MHz / 150 W, Jeseník 91,7 MHz / 100 W, Kroměříž 96,4 MHz / 150 W,
Luhačovice 93,8 MHz / 1 5 0 W, Mohelnice 103,1 MHz / 200 W, Moravský Krumlov 97,7 MHz / 1 0 0 W,
Olomouc 101,3 MHz / 100 W, Opava 89,7 MHz / 150W, Opava 90,6 MHz / 250 W, Oslavany 94,6
MHz / 150W Ostrava 92,8 MHz / 5 kW, Rosice 92,2 MHz / 0,15 kW, Šumperk 95,8 MHz / 150 W,
Třinec 98,3 MHz / 1 kW, Třinec - Godula 89,5 MHz / 1 kW, Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W,
Uherský Brod 92,1 MHz / 200 W, Valašské Klobouky 91,1 MHz / 1 5 0 W, Valašské Meziříčí 96,3 MHz /
100 W, Velké Meziříčí 92,2 MHz / 100 W, Vsetín 96,1 MHz / 100 W, Vyškov 95,8 MHz / 150 W, Zlín
103,7 MHz / 300 W, Znojmo 100,6 MHz / 1 5 0 W
Základní programová specifikace:
„Oldies-Country Rock" hudební formát se stručným zpravodajstvím.
Další programové podmínky:
Dle licence č.j. Ru/81/98 ze dne 25. března 1998, ve znění pozdějších změn
Odůvodnění:
Společnost JUKE BOX, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO ČAS - FM
šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/81/98 ze dne
25. března 1998 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 28. října 2012.
Dne 28. dubna 2011, č.j. 3661/2011 byla doručena žádost společnosti JUKE BOX, s.r.o. o udělení
transformační licence dle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení 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, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační
licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení
transformační licence je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí
stejnými pravidly jako při udělení nové licence.
Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
Dle čl. II bodu 4. 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.
Provozovatel JUKE BOX, s.r.o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě a
zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude
ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 28. dubna 2011.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti JUKE BOX,
s.r.o. obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že
nic nebrání tomu žádosti JUKE BOX, s.r.o. o udělení transformační licence vyhovět.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.
Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle
bodu 1 nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády.

V Praze d n e : 31.5.2011

J U D r . Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

_
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JUKE BOX spol. s r.o.
IČ: 253 96 676
Karla Svobody 130/95
72527 Ostrava - Plesná
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/737/zab/JUK
Č.j.:zab/961/2012
Zasedání Rady č. 5 - 2012 / poř.č.: 34

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,
JUKE BOX, spol. s r .o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725
27 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO ČAS - FM, programový okruh Rádio Čas Rock (licence
Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání,
a to přidělením kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 1 0 0 W, toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla
Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO ČAS - FM, programový
okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 18 00 28 / 49 36 01 (vysíláním zásobeno 34 826 obyvatel).
Nedílnou součástí rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Nový Jičín
silo 91,6 MHz / 100 W a mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole.

Odůvodnění:
JUKE BOX, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO ČAS - FM (licence
Ru/81/98). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Blansko 97,7 MHz 0,2 kW; Brno 95,5 MHz
0,2 kW; Bruntál 95,9 MHz 0,1 kW; Frenštát pod Radhoštěm 105,9 MHz 1 kW; Frýdek-Místek 102,4
MHz 0,15 kW; Hranice 97,9 MHz 0,1 kW; Hustopeče u Brna 91,7 MHz 0,15 kW; Jeseník 91,7 MHz 0,1
kW; Kroměříž 96,4 MHz 0,15 kW; Luhačovice 93,8 MHz 0,15 kW; Mohelnice 103,1 MHz 0,2 kW;
Moravský Krumlov 97,7 MHz 0,1 kW; Olomouc 101,3 MHz 0,1 kW; Opava 90,6 MHz 0,25 kW; Opava
89,7 MHz 0,15 kW; Oslavany 94,6 MHz 0,15 kW; Ostrava 92,8 MHz 5 kW; Rosice 92,2 MHz 0,15 kW;
Šumperk 95,8 MHz 0,15 kW; Třinec 98,3 MHz 1 kW; Třinec-Godula 89,5 MHz 1 kW; Uherské Hradiště
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102,7 MHz 0,15 kW; Uherský Brod 92,1 MHz 0,2 kW; Valašské Klobouky 91,1 MHz 0,15 kW;
Valašské Meziříčí 96,3 MHz 0,1 kW; Velké Meziříčí 92,2 MHz 0,1 kW; Vsetín 96,1 MHz 0,1 kW;
Vyškov 95,8 MHz 0,15 kW; Zábřeh silo 88,6 MHz 0,1 kW; Zlín 2 103,7 MHz 0,3 kW; Znojmo 100,6
MHz 0,15 kW.

Provozovatel rozhlasového vysílání JUKE BOX s.r.o. požádal dopisem doručeným dne 4. srpna 2011
č.j. 6193 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Nový Jičín 91,6
MHz / 1 0 0 W pro program RÁDIO ČAS - FM, programový okruh Rádio Čas Rock.
Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/2584/2011) a souhlasila s
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad.
Český telekomunikační úřad dopisem doručeným Radě dne 14. února 2012 č. j . 1743 předal Radě
zkoordinovaný kmitočet tak, jak bylo uvedeno v žádosti:
Nový Jičín silo 91,6 MHz
souřadnice WGS 84: 18 00 28 / 49 36 01
ERPmax 100 W
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného
ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 6. února 2012 a byla použita
databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu).
Pro kmitočet Nový Jičín silo 91,6 MHz byl stanoven počet obyvatel: 34 826
Dne 22. dubna 2011 byl doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 24.
února 2011, kterým byly zamítnuty kasační stížnosti Rady i provozovatele rozhlasového vysílání,
týkající se skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů. Toto rozhodnutí spolu s dvěma
dalšími bylo napadeno žalobou u Městského soudu v Praze a rozsudkem zrušeno (rozsudek
Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2010 č.j. 9A 10/2010 - 80). Proti rozsudku podala
kasační stížnost Rada i provozovatel rozhlasového vysílání.
odůvodnění svého rozhodnutí posouzení, zda přidělení kmitočtů představuje pouhou změnu v
intencích původně udělené licence a nejde tudíž o kmitočet dostatečně bonitní na to, aby mohl být
předmětem licenčního řízení..."
(rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 24. února 2011)
Tím došlo i k novému postupu v rozhodování Rady o těchto typech žádostí, avšak nelze je považovat
za porušení zásady předvídatelnosti rozhodování Rady (s ohledem na minulá rozhodnutí), neboť
Rada s ohledem na vázanost názorem soudů ve správním soudnictví neměla jinou možnost.
Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele,
spočívající v přidělení kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu
technického parametru uvedeného v žádosti.
Hodnocení změny v intencích původně udělené
parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 1 0 0 W.

licence a bonita souboru

technických

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Oldies-country rock" hudební formát
se stručným zpravodajstvím", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu v intencích
původně udělené licence.
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Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je
použit výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu
stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových
pásmech.
Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače kmitočtu Nový Jičín silo
91,6 MHz / 1 0 0 W zásobeno cca 34 826 obyvatel. Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z
vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou.
Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto případě je poměrně nízký, pro nového
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní.

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

Na daném území (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) nebylo vyhlášeno žádné
licenční řízení.

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

Hodnocení bonitv v dané žádosti o změnu licence provozovatele J U K E B O X s.r.o. Z výše
uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o
nedostatečně bonitním na to. aby mohl být předmětem licenčního řízení. J e tedy možno na
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c). e) a q) rozhodovat zda je možné
udělit souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli.
Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně
skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s
licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e).
Základní programovou specifikaci nelze měnit.
Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho
žádost obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií.
Společnost JUKE BOX s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RÁDIO ČAS - FM, s neměnnou základní programovou specifikací „Oldies-country rock"
hudební formát se stručným zpravodajstvím". Cílem programu (jak vyplývá z projektu, na základě
kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o udělení licence
tomuto programu) je provozovat vysílání Oldies-country a rock.
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu RÁDIO ČAS - FM a dalších programů
zachytitelných na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o
udělení resp. neudělení souhlasu s požadovanou změnou.
Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze
zhodnotit především následující:
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ekonomická, organizační a technická připravenost.
Vzhledem k ziskové ekonomice, kterou jsme již před Radou deklarovali, není pro naši společnost
problém zajistit technické řešení vysílacího stanoviště a redakční zázemí.
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Organizačně jsme na zprovoznění kmitočtů připraveni. K šíření signálu bude využito anténního
systému instalovaného na stávající budově sila společnosti NAVOS a.s. Předjednán máme pronájem
potřebných prostor a připojení ke zdroji elektrické energie. Proveden máme, také předvýběr externích
redaktorů.
Vzhledem ke zkušenostem a profesionalitě našeho týmu je technické řešení vysílání na novém
kmitočtu jednoduchou záležitostí. Hodláme využít vlastní vysílací technologii instalovanou do outdoor
kontejneru. Použijeme unifikovanou technologii jako na jiných našich vysílacích stanovištích, hlavně z
důvodu velké operativnosti a rychlosti při event. opravách. Díky tomu, že máme k dispozici dostatečné
lidské i technické kapacity, jsme schopni zahájit vysílání v krátké době.
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . transparentnost vlastnických vztahů.
Tuto společnost vlastní 100 % jediný společník - RNDr. Radim Parízek.
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b . přínos navrhované programové skladby
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území.
Rádio Čas v dnešní době prostřednictvím sítě svých regionálních okruhů nabízí posluchačům osobitý
regionální program a zajišťuje tak regionálnost v rámci celkového vysílání. Od samotného počátku
svého vysílání vychází program Radia Čas z následujících základních principů: regionální pojetí,
zájmový posluchač - žena nebo muž ve věku 25 až 50 let, kvalitní zpravodajství s důrazem na
jednotlivé lokality, pestrá skladba a rytmus vysílání, oldies, country, rock složka v hudebním fromátu,
využití českého hudebního fondu. Tyto principy zůstávají v průběhu vývoje programu radia neměnné,
ale samotné jednotlivé prvky programu se vyvíjejí a mění s ohledem na požadavky posluchačů a
zkušenosti programových pracovníků stanice. Takto se programové schéma jako živoucí
mechanismus přizpůsobuje a dotváří a rádio tím reaguje na okolní svět. Pro stálý rozvoj stanice, pro
to, aby rádio neustrnulo ve vývoji a „nezkamenělo", je nejdůležitější lidský potenciál. Rádio Čas věnuje
velkou pozornost práci s lidmi a stálému vyhledávání nových talentů. Management stanice věnuje
velkou pozornost stabilizaci pracovního prostředí rádia a investuje do kolektivního i osobního
vzdělávání pracovníků a růstu jejich odborné úrovně. Díky této nepřetržité práci s lidmi se Radiu Čas
podařilo stabilizovat schopné pracovníky na většině pozic. Zpětně to pak stanici umožňuje rychlejší a
efektivnější rozvoj. Regionální zpravodajství. Zpravodajství tvoří nedílnou a velmi důležitou součást
vysílání Radia Čas. Stanice má k dnešnímu dni 7 redakcí, ostravskou, českotěšínskou (slezskou),
valašskomeziříčskou (valašskou), olomouckou, zlínskou, hodonínskou (slováckou) a jihomoravskou. V
redakcích pracují zkušení interní redaktoři, kteří mají vytvořenu síť externích spolupracovníků a jsou
navázáni na všechny regionální zdroje informací, jako např.: městské, obecní a okresní úřady, policie,
dopravní podniky, meteorologický ústav, kulturní domy a instituce, pořadatelské agentury, divadla,
kina atd. Informace celorepublikového a světového charakteru čerpá Rádio Čas především ze servisu
ČTK, na který je stanice přímo napojena pomocí Internetu. Doplňkovým zdrojem informací jsou další
zpravodajské agentury. Kromě klasického zpravodajství připravuje Rádio Čas množství servisních a
publicistických rubrik vysílaných několikrát denně. Patří mezi ně: dopravní servis, aktuální informace z
městského provozu (hromadná přeprava osob), sjízdnost silnic, opravy, uzavírky a objížďky, situace
na hraničních přechodech, speciální předpověď počasí pro motoristy, aj., kulturní tipy, divadla, kina,
koncerty, výstavy, vernisáže, a další mapující společenský a kulturní život regionu, kam za sportem a
relaxací, tipy na sportovní vyžití, sportovní akce atd.
§ 1 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 S b . přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby.
Rádio Čas má ve svém hudebním formátu významně zastoupenu domácí hudební produkci.
Samotným zařazováním českých písniček do vysílání a svou otevřeností vůči českým autorům a
interpretům přispívá Rádio Cas jak k rozvoji, tak propagaci původní české hudební tvorby.
Pomáháme, mimo jiné i marketingově, při vydávání nových alb zavedených hvězd i nadějných talentů.
Své místo v našem programu mají také, v rámci původní tvorby, rozhlasové pořady a magazíny, mimo
jiné „Kluci holky z naší školky", v rámci kterého naši nejmenší popisují nejrůznější věci běžného života
svým pohledem, či „Babinec" - magazín přinášející rady, tipy a postřehy očima ženy. Zmínit můžeme
také „Megakoncert pro všechny bezva lidi", který pravidelně na podzim pořádáme a kde dostávají
prostor ke zviditelnění vedle známých českých a slovenských interpretů také mladí talentovaní umělci
a vycházející hvězdy. Mimo studií pro přípravu a odbavování programu Radia Čas, provozujeme také
nahrávací studio. Využívají ho nejen stálice českého showbyznysu, ale také autoři a interpreti, kteří
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zatím čekají na svou šanci v hudebním světě. Při jejich snaze o prosazení jim vycházíme vstříc
cenově, radou, atd.
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . přínos provozovatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice
Jsme si vědomi toho, že stejně jako na jiných územích Moravy také na území plánovaném k pokrytí
novým kmitočtem žijí příslušníci menšinového obyvatelstva. Na tuto skutečnost ve vysílání Radia Čas
reagujeme v našich programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační zaměřeností
vhodné pro využití ke komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o
akcích z kulturního, sportovního a společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu našeho
vysílání pořádány. Dalším z nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde je také možné reagovat na
aktuální témata ze života menšinové populace.
Vzhledem k tomu, že Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 1 0 0
W, (vysíláním zásobeno 34 826 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
licenčního řízení, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17
odst. 1 Rada udělila provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná,
Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO ČAS - FM okruh Rádio
Čas Olomouc (licence č.j. Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 28 / 49 36 01 (vysíláním zásobeno 34 826 obyvatel).

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 d n e : 2 8 . 2 . 2 0 1 2
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10 k m

Zachytitelnost rozhlasových programů v Novém Jičíně 91,6 MHz
Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio
CRo 1 Radiožurnál

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
Zpravodajskoposluchači, preferující
publicistická
seriózní informace
celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

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

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

CRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrůznější věkové
Poměr hudby a
skupiny, z nejrůznějších mluveného slova
koutů země
50:50

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

Český rozhlas /

Kulturní stanice
(syntéza všech druhů
kultury a umění)

Nejrůznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

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

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

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

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

ČRo 3 Vltava

Český rozhlas /
ČRo 6 (AM)

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

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

CRo Ostrava

Regionální stanice
nejrůznější věkové
Českého rozhlasu,
skupiny
vysílání denně od 5:00
do 20:04 hodin, poté
ČRo 2

Převážně mluvené Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, dopravní
slovo, folklór, opery zpravodajství), publicistické a zábavní pořady,
a operety,
přehled tisku, kalendárium, pozvánky, ankety,
programy Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

Zaměření na
moravskoslezský
kraj

Frekvence 1, a.s. /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu
rádio zábavy a
s cílovou skupinou 29 informací
49 let

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

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Informační diskusní kluby, publicistické porady (Press
klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info
o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní
regiony)
- obecné rádio přístupné všem
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Kwadrans polských
aktualit

- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
HELLAX, spol. s r.o. /
HELAX

Regionální hudebně
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

12-45 let

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Orion

Hudebně-zábavná
p. 15-40 let
stanice s regionálními
informacemi

hudba převážně
posledních 20ti let,
10^10% české a
slovenské produkce,
žánry - rock, dance
music, rnb, soul,
funky, nevyhýbají se
okrajovým stylům :

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství minimálně 3x
denně, minimálně 3x týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) - periodicky se
opakující aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátorů, soutěže, písničky na přání, rozhovory,
pozvánky, hitparády, kontaktní rubriky, informace ze
společnosti

Původní regionální
publicistika
minimálně 3x týdně
Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,

Klasické hity,
hitparády, podíl
hudby 90%

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12%

Informace ze
Regionální informace subregionů (okresy siť redaktorů v
severní Moravy a subregionech
Slezska),

Složky programu : hudba, informace, zábava
Zprávy: 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1x
Servisní info s důrazem na dopravu
Typy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání, hitparáda

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Orion Morava

RÁDIO MORAVA s.r.o. /
Kiss Morava

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

Hudebně informační
rádio

Hudebně rozhlasová
stanice s vyváženým
podílem informací

20 - 45 let

p. 18-35 let

p. 18-55 let

Hudební žánr není
vymezen, nejvíce
AC

Zpravodajství 6:00-18:00 hodin

Hudba středního
proudu, součástí
speciálních
hudebních pořadů
jsou hitparády a
písničky na přání

Podíl mluveného slova 10%

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné parametry,
soutěže, sportovní kulturní a společenské informace,
nabídka práce

Zpravodajství od 6:00 - 18:00 hodin (sport, počasí,
doprava), důraz na region, kulturní a společenské
informace, hitparády, písničky na přání, kvizy a
znalostní soutěže,

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní informace,
smogové zpravodajství), soutěže, programy Večer
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády...

Posílený prvek
country a folk pro
RÁDIO ČAS - FM
jižní Morava

Povoleno odpojování - vysílací okruhy Ostrava,
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro okruh
jižní Morava změna LP upřesnění hudebního formátu

vysílací okruh
Rádio Čas - Rock
na kmitočtu Třinec
- Godula 89,5
posíleno o klasický rock, folkrock, s doplněním
MHz
spřízněných žánrů
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Regionálně
orientovaná stanice
se zprávami Ostrava - Zlín Olomouc
Zpravodajství
zaměřené na
region, orientace
na region obsahem
mluveného slova

Stručný
zpravodajský blok
sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

Routě Rádio s.r.o./Rádio
Dálnice

Specializované
18 plus
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným všeobecným
zpravodajstvím

hudba od 60. let až
po současnost lehčí rock, pop,
country

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné
všeobecné zpravodajství; specializované pořady a
kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy,
sociální marketing; stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický, německý a
francouzský); minimálně 4 dopravní (a to i
cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dny;
podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18
hodin ve všední dny; všeobecné zpravodajství 1x za
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby,
minimálně 50 % evropské tvorby

Dopravní
zpravodajství
zaměřené na
Vysočinu

LONDA, spol. s r.o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné
p. 30-45 let, s. 25 - 50
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

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

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

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

Eleanes s.r.o./Rádio
Valašsko

Hudebně-zábavné
rádio s informačním
servisem

Pro mladé lidi věkem i
duchem na Valašsku

Folklórní regionální Minimálně 5% podílu mluveného slova; zpravodajství, Regionální
hudba 6-7%, při
očekávané události, speciální hudební pořady,
informační servis,
propojení folklóru
reportáže,
regionální ankety
s regionalitou 1215%; zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

Posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

Programy přiiímatelné dobře:
ZpravodajskoBBC Radiocom (Praha)
s.r.o./ BBC World Service publicistická stanice
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Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava,
bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00-16:00) a
anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a 16:00-24:00)
jazyce, jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

Hudební rádio
EVROPA 2, spol. s r.o. /
Rádio Evropa 2 - Morava

FAJRONT BS, s.r.o. /
Rádio Hey

p. 12-30 let

Speciální programový p. 25-35 let
formát mladí - dospělí
s rockovým feelingem

50% novinky + hity Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční
CHR+hotAC hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na
cílovou skupinu,
angloamerická
produkce, 10%
domácí tvorby

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

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

70. léta-současnost,
hudba tvoří 90%
programu, pop,
rock, česká tvorba
35%

Lokální
zpravodajství,
informace o
slezském
euroregionu,
lokální a regionální
informace
Kontaktní pořady s
posluchači
Denně zprávy
z pokrytých regionů

Pořady pro polskou a
slovenskou menšinu
v rámci slezského
euroregionu

Ranní show, informační pořady (finance, práce,
právo, politika), publicistické pořady, společenské a
kulturní rubriky, otevřená telefonní linka na diskusní
témata), zajímavosti, zábava, hudba, pořady pro
zahrádkáře, sjednocování Evropy...

Podíl mluveného slova 7,5%
Rádio Proglas, s.r.o. /
RÁDIO PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot,
neklesne pod 16% pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny j e
z hudební produkce kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem.
Podíl folklórní hudby Náboženské pořady
neklesne pod 6%
z hudební produkce
Klasická a duchovní - Nevysílá reklamy
hudba 14,9%
Populární a
výplňová hudba
42,9%

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35%

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6%
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Duchovní pořady

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova 44/6,120 00 Praha 2
TeL: + 420 274 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz

JUKE BOX spol. s r.o.
Karta Svobody 130/95
72527 Ostrava - Plesná
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2011/1112/zab/JUK
Č.j.: zab/2430/2012
Zasedání Rady č. 12 - 2012 / poř.č.: 12

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, JUKE
BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RÁDIO ČAS - FM programový okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské
Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W, toto
rozhodnutí:

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W
(vysíláním zásobeno 32 858 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke
skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po
provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli JUKE BOX,
spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO CAS - FM programový okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Valašské Meziříčí Štěpánov
87,9 M H z / 1 0 0 W.
Odůvodnění:
Společnost JUKE BOX, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO ČAS - FM
programový okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty:
Blansko 97,7 MHz / 0,2 kW; Brno 95,5 MHz / 0,2 kW; Bruntál 95,9 MHz / 0,1 kW; Frenštát pod
Radhoštěm 105,9 MHz / 1 kW; Frýdek-Místek 102,4 MHz / 0,15 kW; Hranice 97,9 MHz / 0,1 kW;
Hustopeče u Brna 91,7 MHz / 0,15 kW; Jeseník 91,7 MHz / 0,1 kW; Kroměříž 96,4 MHz / 0,15 kW;
Luhačovice 93,8 MHz / 0,15 kW; Mohelnice 103,1 MHz / 0,2 kW; Moravský Krumlov 97,7 MHz / 0,1 kW;
Olomouc 101,3 MHz / 0,1 kW; Opava 90,6 MHz / 0,25 kW; Opava 89,7 MHz / 0,15 kW; Oslavany 94,6
MHz / 0,15 kW; Ostrava 92,8 MHz / 5 kW; Rosice 92,2 MHz / 0,15 kW; Šumperk 95,8 MHz / 0,15 kW;
Třinec 98,3 MHz / 1 kW; Třinec-Godula 89,5 MHz / 1 kW; Uherské Hradiště 102,7 MHz / 0,15 kW;
Uherský Brod 92,1 MHz / 0,2 kW; Valašské Klobouky 91,1 MHz / 0,15 kW; Valašské Meziříčí 96,3 MHz /
0,1 kW; Velké Meziříčí 92,2 MHz / 0,1 kW; Vsetín 96,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 95,8 MHz / 0,15 kW; Zlín 2
103,7 MHz / 0,3 kW; Znojmo 100,6 MHz / 0,15 kW; Zábřeh silo 88,6 MHz / 0,05 kW.
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Provozovatel JUKE BOX s.r.o. požádal dopisem ze dne 7. prosince 2011 č.j. 9816 o změnu souboru
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Hranice 94,5 MHz / 100 W a Valašské Meziříčí
87,9 M H z / 1 0 0 W.
Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení a souhlasila s odesláním výše uvedeného
kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (zab/4134/2011).
Rada na 2. zasedání 2012, bod: 30 nepřidělila kmitočet Hranice 94,5 MHz/100
stanoviska ČTÚ.

Wz důvodu

negativního

Český telekomunikační úřad dopisem ze dne 3 1 . května 2012 zaslal Radě zkoordinovaný kmitočet:
Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz
souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38
ERPmax 100 W
Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 29 5. 2012 a byla použita databáze počtu
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu).
Pro Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W byl stanoven počet obyvatel 32 858.

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

Vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek NSS ze dne 21.3.2012, č.j. 1
As 37/2012-42, ve kterém NSS uvedl,"... že jako bonitní lze vyhodnotit takový soubor
technických
parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému
provozovateli rozhlasového vysílání...") Rada adoptovala nový postup pro vyhodnocení bonity kmitočtu.
K posouzení bonity kmitočtu je Rada povinna v řízení zjistit potřebné skutečnosti a provést potřebné
důkazy (s ohledem na zásadu vyšetřovací a zásadu materiální pravdy ovládající správní řízení vedené
Radou), a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům provozovatele vysílání (především příjmy
z odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným nákladům provozovatele vysílání spojeným
s provozováním vysílání na předmětném kmitočtu. K posouzení této otázky v jednotlivých případech je
pak třeba zohledňovat specifika a okolnosti každého jednotlivého kmitočtu a daného konkrétního řízení a
odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat.
Na základě výše uvedeného Rada posoudila bonitu souboru technických parametrů Valašské Meziříčí
Štěpánov 87,9 MHz / 100 W na základě ústního vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM
TACOMA a.s. S tímto vyjádřením se Rada seznámila na 12. zasedání konaném dne 26. června 2012.
Na základě znalci dostupných údajů, ^zejména rozsahu předpokládaného pokrytí obyvatel ze Souboru
technických parametrů stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech na 32 858 obyvatel, a předpokládaných nákladech a výnosech spojených s
provozováním vysílání z daného kmitočtu dle modelu (dále též jako „Bonitní model"), který byl
zkonstruován pro účely znaleckého posudku 39-11/2012 a aktualizován o další poznatky a skutečnosti
spojené s územím, které má být vysíláním z požadovaného souboru technických parametrů pokryto)
znalec vyslovil svůj odborný názor, že požadovaný soubor technických parametrů není bonitní na
principu ekonomické rovnováhy výnosů a nákladů souvisejících s provozem daného Souboru
technických parametrů.
Aplikovaný Bonitní model výpočtu se opírá o následující předpoklady a výpočty:
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Posouzení bonity Souboru technických parametrů je provedeno na základě vyhodnocení ekonomických
parametrů provozu rozhlasového vysílání, tj. zda subjekt dosud nedisponující licencí pro provoz
rozhlasového vysílání je schopen při případném získání licence k využití Souboru technických parametrů
umožňujících rozhlasové vysílání na výše vymezeném souboru hradit výdaje (náklady) související se
zajištěním vysílání.
Na základě provedených analýz, kde hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního
provozovatele Souboru technických parametrů, aplikace Bonitního modelu, analýza náběhové křivky a
nakonec i analýza makroekonomické situace regionu Valašské Meziříčí Štěpánov znalec dospěl k
názoru, že soubor technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 87,9 MHz / 100 W umožňující
maximální pokrytí 32 858 obyvatel v dané lokalitě stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve
vybraných kmitočtových pásmech z pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz
rozhlasového vysílání není bonitní.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Praze d n e : 2 6 . 6 . 2 0 1 2

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 18.6.2012, m a p a V a l a š s k é Meziříčí 87,9 M H z )

_
„
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Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2012.07.02 18:49:23 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 2 k d o p i s u čj. Č T Ú - 8 7 1 9 3 / 2 0 1 2 - 6 1 3 z e d n e 3 0 . 5. 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í r o z s a h ( m o d r á barva), v e k t e r é m j e z a r u č e n a hranice m i n i m á l n í ú r o v n ě c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače V A L A Š S K É M E Z I R I C I Š T Ě P Á N O V 87,9 M H z (počítáno dle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 ) .
Pokrytí obyvatel Č R : 0,3 % (32 8 5 8 obyvatel)

Měřítko:
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova 44/6,120 00 Praha 2
TeL: + 420 274 813 830 / Fax: ' 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz

JUKE BOX, spol. s r
Karla Svobody 130/95
72527 Ostrava 27

.0.

Sp. zn./ldent.: 2011/794/zab/JUK
Č.j.: STR/3415/2012
Zasedání Rady č. 17 - 2012 / poř.č.: 25

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, JUKE
BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676 se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RÁDIO CAS - FM, programový okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W, toto

rozhodnutí:

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W (vysíláním zásobeno 19 748
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou
změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení
základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 253 96 676
se sídlem Ostrava, Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
RÁDIO ČAS - FM, programový okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Bruntál 88,9 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 17 28 50 / 49 59 4 1 .

Odůvodnění:
Společnost JUKE BOX, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO ČAS - FM
(licence č.j.: Ru/81/98). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty:
Blansko 97,7 MHz / 0,2 kW; Brno 95,5 MHz / 0,2 kW; Bruntál 95,9 MHz / 0,1 kW; Frenštát pod
Radhoštěm 105,9 MHz / 1 kW; Frýdek-Místek 102,4 MHz / 0,15 kW; Hranice 97,9 MHz / 0,1 kW;
Hustopeče u Brna 91,7 MHz / 0,15 kW; Jeseník 91,7 MHz / 0,1 kW; Kroměříž 96,4 MHz / 0,15 kW;
Luhačovice 93,8 MHz / 0,15 kW; Mohelnice 103,1 MHz / 0,2 kW; Moravský Krumlov 97,7 MHz / 0,1 kW;
Nový Jičín silo 91,6 MHz / 0,1 kW; Olomouc 101,3 MHz / 0,1 kW; Opava 90,6 MHz / 0,25 kW; Opava
89,7 MHz / 0,15 kW; Oslavany 94,6 MHz / 0,15 kW; Ostrava 92,8 MHz / 5 kW; Rosice 92,2 MHz / 0,15
kW; Šumperk 95,8 MHz / 0,15 kW; Třinec 98,3 MHz / 1 kW; Třinec-Godula 89,5 MHz / 1 kW; Uherské
Hradiště 102,7 MHz / 0,15 kW; Uherský Brod 92,1 MHz / 0,2 kW; Valašské Klobouky 91,1 MHz / 0,15
kW; Valašské Meziříčí 96,3 MHz / 0,1 kW; Valašské Meziříčí - Štěpánov 87,9 MHz / 0,1 kW; Velké
Meziříčí 92,2 MHz / 0,1 kW; Vsetín 96,1 MHz / 0,1 kW; Vyškov 95,8 MHz / 0,15 kW; Zábřeh silo 88,6
MHz / 0,1 kW; Zlín 2 103,7 MHz / 0,3 kW; Znojmo 100,6 MHz / 0,15 kW.
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Provozovatel JUKE BOX s.r.o. požádal dopisem doručeným dne 3 1 . srpna 2011 (č.j. 6764)
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W.

o změnu

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení a souhlasila s odesláním výše uvedeného
kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ (č.j. zab/2780/2011).
Dne 15. srpna 2012 (č.j. 7370) byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet tak, jak bylo uvedeno
v žádosti.:
Bruntál 88,9 MHz
souřadnice WGS 84: 17 28 50 / 49 59 41
ERPmax0,1 kW
Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 13. 8. 2012 a byla použita databáze počtu
obyvatel ČR z roku 2001. Pro Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W byl stanoven počet obyvatel 19 748.
Vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek NSS ze dne 21.3.2012, č.j. 1
As 37/2012-42, ve kterém NSS uvedl,"... že jako bonitní lze vyhodnotit takový soubor
technických
parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému
provozovateli rozhlasového vysílání...") Rada adoptovala nový postup pro vyhodnocení bonity kmitočtu.
K posouzení bonity kmitočtu je Rada povinna v řízení zjistit potřebné skutečnosti a provést potřebné
důkazy (s ohledem na zásadu vyšetřovací a zásadu materiální pravdy ovládající správní řízení vedené
Radou), a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům provozovatele vysílání (především příjmy z
odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným nákladům provozovatele vysílání spojeným s
provozováním vysílání na předmětném kmitočtu. K posouzení této otázky v jednotlivých případech je pak
třeba zohledňovat specifika a okolnosti každého jednotlivého kmitočtu a daného konkrétního řízení a
odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat.
Na základě výše uvedeného Rada posoudila bonitu souboru technických parametrů Bruntál 88,9 MHz /
100 W na základě ústního vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s. S tímto
vyjádřením se Rada seznámila na 16. zasedání konaném dne 4. září 2012.
Na základě znalci dostupných údajů, (zejména rozsahu předpokládaného pokrytí obyvatel ze Souboru
technických parametrů stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech na 19 748 obyvatel, a předpokládaných nákladech a výnosech spojených s
provozováním vysílání z daného kmitočtu dle modelu (dále též jako „Bonitní model"), který byl
zkonstruován pro účely znaleckého posudku 39-11/2012 a aktualizován o další poznatky a skutečnosti
spojené s územím, které má být vysíláním z požadovaného souboru technických parametrů pokryto)
znalec vyslovil svůj odborný názor, že požadovaný soubor technických parametrů není bonitní na
principu ekonomické rovnováhy výnosů a nákladů souvisejících s provozem daného Souboru technických
parametrů.
Aplikovaný Bonitní model výpočtu se opírá o následující předpoklady a výpočty:
Posouzení bonity Souboru technických parametrů je provedeno na základě vyhodnocení ekonomických
parametrů provozu rozhlasového vysílání, tj. zda subjekt dosud nedisponující licencí pro provoz
rozhlasového vysílání je schopen při případném získání licence k využití Souboru technických parametrů
umožňujících rozhlasové vysílání na výše vymezeném souboru hradit výdaje (náklady) související se
zajištěním vysílání.
Na základě provedených analýz, kde hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního
provozovatele Souboru technických parametrů, aplikace Bonitního modelu, analýza náběhové křivky a
nakonec i analýza makroekonomické situace regionu Bruntál znalec dospěl k názoru, že soubor
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technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 100 W umožňující maximální pokrytí 19 748 obyvatel v d a n é
lokalitě stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech z
pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového vysílání není bonitní.

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

V Praze d n e : 18.9.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2 4 . 8 . 2 0 1 2 , M a p a pokrytí Bruntál 88.9 M H z / 1 0 0 W )

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2012.09.27 12:55:44 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova 44/6,120 oo Praha 2
Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(5)rrtv.
www.rrtv.cz

JUKE BOX, spol. s r .0.
Karla Svobody 130/95
72527 Ostrava 27

Sp. zn./ldent.: 2011/1112/zab/JUK
Č.j.: bar/786/2013
Zasedání Rady č. 3 - 2013 / poř.č.: 30

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 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 v souladu s ustanovením § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o., IČ 25396676,
se sídlem Ostrava-Plesná, Karla Svobody 95/130, PSČ 725 27, o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO ČAS-FM, programový
okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence
a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W, toto

ROZHODNUTI

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Valašské Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W (vysíláním
zásobeno 32 858 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce jako nedostatečně bonitní na
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje provozovateli JUKE BOX,
spol. s r. o., IČ 25396676, se sídlem Ostrava-Plesná, Karla Svobody 95/130, PSČ 725 27, souhlas ke
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO ČAS-FM, programový okruh Rádio Čas Rock (licence Ru/81/98), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Valašské
Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena
hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole předmětného VKV vysílače.

Odůvodnění:
Společnost JUKE BOX, spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO ČAS-FM
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/81/98 ze dne 25. 3.
1998. Rozhodnutím Rady sp. zn. 2009/940/cun/JBO ze dne 2. 9. 2009 byl provozovateli udělen souhlas
se změnou licenčních podmínek vysílání na kmitočtu 89,5 MHz o vyzářeném výkonu 1 k W z vysílacího
stanoviště Třinec-Godula (tzv. programový okruh Rádio Čas Rock), a to v jejich doplnění konkrétním
zpřesněním a lepším vymezením hudebního formátu zvýrazněním podílu hudebních složek rock, folkrock
a spřízněné žánry.
Dne 7. prosince 2011 pod čj. 9816/2011 byla Radě doručena žádost provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o.
o změnu souboru technických parametrů spočívající mimo jiné v přidělení kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí-Štěpánov. Rada zaslala uvedený kmitočet ke
koordinaci na ČTÚ a prostřednictvím předsedkyně Rady řízení přerušila.

Dne 3 1 . května 2012 pod čj. 5362/2012 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet:
Valašské Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38
ERPmax: 100 W
Zároveň Český telekomunikační úřad stanovil počet obyvatel České republiky pokrytých signálem rozhlasového
vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského
rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočtem provedeným dne 29. 5.
2012 za použití databáze počtu obyvatel České republiky z roku 2001 (poslední sčítání lidu) byl pro tento
kmitočet stanoven počet obyvatel pokrytých vysíláním na 32 858.
Anténní vyzařovací diagram kmitočtu stanoví Český telekomunikační úřad v souladu s výsledky koordinace
v individuálním oprávnění k využití rádiových kmitočtů.
Rozhodnutím Rady sp. zn. 2011/1112/zab/JUK ze dne 26. 6. 2012 bylo žádosti provozovatele vyhověno
a souhlas se změnou územního rozsahu přidělením tohoto kmitočtu udělen. Uvedené rozhodnutí však bylo
následně rozsudkem Městského soudu v Praze čj. 10A 140/2012-52 ze dne 14. 11. 2012 zrušeno a věc
vrácena Radě k dalšímu řízení.
Rada proto přistoupila k doplnění dokazování a následně novému rozhodnutí ve věci, řídíc se přitom právním
názorem soudu vysloveném ve zrušujícím rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
Při svém rozhodování vycházela Rada z toho, že žadatel byl ke dni rozhodování o této žádosti oprávněn
vysílat svůj program RÁDIO ČAS-FM na těchto kmitočtech:
• 97,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Blansko
• 95,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Brno
• 95,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Bruntál
• 88,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Bruntál
• 105,9 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Frenštát pod Radhoštěm
• 102,4 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Frýdek-Místek
• 97,9 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hranice
• 91,7 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Hustopeče u Brna
• 91,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jeseník
• 96,4 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Kroměříž
• 93,8 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Luhačovice
• 103,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mohelnice
• 97,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravský Krumlov
• 91,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Nový Jičín
• 101,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Olomouc
• 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 250 W z vysílacího stanoviště Opava
• 89,7 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Opava
• 94,6 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Oslavany
• 92,8 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Oslavany
• 92,2 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Oslavany
• 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Šumperk
• 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Třinec
• 89,5 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Třinec-Godula
• 102,7 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Uherské Hradiště
• 92,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Uherský Brod
• 91,1 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Valašské Klobouky
• 96,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí
• 92,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí
• 96,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Vsetín
• 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Vyškov
• 88,6 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Zábřeh silo
• 103,7 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Zlín
• 100,6 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Znojmo
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K vysílání na uvedených kmitočtech je žadatel oprávněn jednak na základě transformační licence, udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2011/392/STR/JUK ze dne 3 1 . 5. 2011 podle ustanovení článku II. zákona
č. 196/2009 Sb. v návaznosti na původní rozhodnutí o udělení licence a následně vydaná rozhodnutí
o změně územního rozsahu vysílání, jednak na základě rozhodnutí o změně skutečností uvedených
v žádosti o udělení licence spočívajících ve změně územního rozsahu vysílání vydaných po udělení výše
uvedené transformační licence až do vydání tohoto rozhodnutí. Správní rozhodnutí, na jejichž základě je
žadatel oprávněn na uvedených kmitočtech vysílat, byla vydána v již ukončených správních řízeních.
Rada v souladu s judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky
čj. 7As 61/2009-134 ze dne 10. 9. 2009 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky čj.
1As 46/2012-87 ze dne 15. 8. 2012) nejprve řešila otázku bonity předmětného kmitočtu. Podle rozsudku
Nejvyššího soudu České republiky čj. 1 As 37/2012-42 ze dne 2 1 . 3. 2012 lze jako bonitní vyhodnotit „takový
soubor technických parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty
zcela novému provozovateli rozhlasového vysílání". K posouzení bonity je přitom v řízení třeba zjistit
potřebné skutečnosti a provést příslušné důkazy, a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům
provozovatele vysílání (především k příjmu z odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným
nákladům provozovatele vysílání spojeným s provozováním vysílání na předmětném kmitočtu s tím, že při
posouzení této otázky v jednotlivém případě je pak nutné zohlednit specifika okolností jednotlivého případu
a konkrétního řízení a odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat.
K posouzení schopnosti provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty ve smyslu předchozího odstavce je
třeba vycházet zejména z ekonomických údajů, tedy z údajů o předpokládaných příjmech a výdajích
provozovatele vysílání v souvislosti s vysíláním na předmětném kmitočtu.
Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada ústřední správní úřad, který vykonává státní
správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního předpisu, a dohlíží na zachovávání
a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého
vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními
právními předpisy. Stanovení výše předpokládaných příjmů a výdajů provozovatele vysílání v souvislosti
s vysíláním na předmětném kmitočtu je primárně otázkou ekonomickou, a protože úřední osoby odborné
znalosti z oblasti ekonomiky nemají, přistoupila Rada k dokazování této skutečnosti formou ústního vyjádření
společnosti RSM TACOMA a. s., která je znaleckým ústavem pro obor ekonomika. Tento důkaz by proveden
na základě ustanovení § 51 odst. 1 věta první správního řádu, podle něhož lze k provedení důkazů užít
všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny
v rozporu s právními předpisy. K podání ústního odborného posouzení znaleckého ústavu RSM TACOMA
a. s. byl písemným zmocněním, které je založeno ve správním spise, pověřen Ing. Peter Straňák, analytik
tohoto znaleckého ústavu. O podání ústního odborného posouzení byl pořízen protokol, který je založen
ve spise. Jak vyplývá z protokolu, při odborném posouzení předmětné otázky znalecký ústav vycházel
z údaje o počtu obyvatel pokrytých vysíláním a ke svému posouzení využil výpočtový model, který byl
zkonstruován pro účely znaleckého posudku č. 39-11/2012 (založeného ve spise) a aktualizován o další
dílčí poznatky a skutečnosti spojené s územím, které má být vysíláním pokryto. Znalecký ústav ve svém
odborném vyjádření dále vycházel z obecně dostupných informací převážně statistické povahy, například
o průměrné hrubé mzdě v národním hospodářství či poslechovosti rozhlasového vysílání v České republice,
přičemž zdroje jednotlivých údajů jsou v protokole o ústním odborném vyjádření na příslušném místě vždy
uvedeny.
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Podle odborného vyjádření znaleckého ústavu by předpokládané měsíční příjmy provozovatele kmitočtu
s ohledem na rozsah jeho pokrytí (tj. počet obyvatel pokrytých tímto vysíláním) činily 53 132 - Kč, zatímco
předpokládané měsíční výdaje by dosáhly částky 302 015 - Kč. Znalecký ústav v odborném vyjádření
podrobně specifikoval, jak dospěl k odhadovaným částkám, když v příloze č. 01 k odbornému vyjádření
popsal metodiku výpočtu a provedl podrobnou kalkulaci předpokládaných příjmů (příloha č. 02) i výdajů
provozovatele (příloha č. 03); přitom vzal rovněž v úvahu očekávaný postupný náběh předpokládaných
příjmů v průběhu 12 měsíců, jak vyplývá z přílohy č. 04 odborného vyjádření. Rada proto možnost, že by
zcela nový provozovatel mohl předmětný kmitočet provozovat beze ztráty, vyhodnotila na základě ústního
odborného vyjádření znaleckého ústavu, jako vysoce nepravděpodobnou, resp. prakticky nemožnou, tj.
dotyčný kmitočet je nutno považovat za tzv. nebonitní. To koresponduje s poznatkem, že zatímco náklady
na provozování rozhlasového vysílání mají z větší části fixní charakter (náklady na vytvoření programu
nejsou závislé na tom, kolik obyvatel má možnost dotyčný program přijímat nebo kolik posluchačů
program skutečně přijímá), příjmy (tvořené převážně z prodeje reklamy a ostatních druhů reklamních
sdělení) jsou v zásadě přímo úměrné poslechovosti stanice a tedy závislé na počtu potencionálních
posluchačů. V posuzovaném případě je zřejmé, že obchodní záměr případného nového provozovatele
vysílání na tomto kmitočtu je ekonomicky nerealizovatelný, neboť zde nelze předpokládat návratnost
vložených investic, naopak by se hospodaření takového provozovatele propadalo do stále hlubší ztráty.
V rámci posuzování bonity kmitočtu se Rada zabývala také otázkou, kolik rozhlasových programů je na
daném území zachytitelných. Z údajů známých Radě z její úřední činnosti vyplývá, že se jedná celkem
o 16 programů přijímatelných velmi dobře a další 3 programy přijímatelné dobře.
Velmi dobře jsou přijímatelné tyto programy:
• Český rozhlas 1 Radiožurnál
• Český rozhlas 2 Dvojka
• Český rozhlas 3 Vltava
• Český rozhlas 6 (AM)
• Český rozhlas Olomouc
• Český rozhlas Ostrava
• Fajn Rádio Hity
• FREKVENCE 1
• Hitrádio Orion
• Hitrádio Orion Morava
• KISS PUBLIKUM
• RÁDIO ČAS-FM
• RÁDIO HANÁ
• RÁDIO IMPULS
• RÁDIO PROGLAS
• Rádio Valašsko
Dobře jsou přijímatelné tyto programy:
• Český rozhlas Brno
• HELAX
• Rádio Evropa 2 - Morava
Tento poměrně vysoký počet zachytitelných programů svědčí pro závěr, že již nyní je prostředí v oblasti
provozování rozhlasového vysílání na pokrytém území značně konkurenční.
Programy zachytitelné na území Valašského Meziříčí jsou vysílány například z těchto stanovišť:
• Fajn Rádio Hity - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 105,2 MHz), přiděleno jako změna
souboru technických parametrů (cca pro 32 000 obyvatel)
• KISS PUBLIKUM - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 88,5 MHz), přiděleno jako změna
souboru technických parametrů (cca pro 30 900 obyvatel)
• RÁDIO ČAS-FM - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 96,3 MHz), přiděleno jako změna
souboru technických parametrů (cca pro 38 000 obyvatel)
• RÁDIO HANÁ - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 107,5 MHz a kmitočet 103,3 MHz),
přiděleno jako změna souboru technických parametrů (v prvním případě cca pro 36 300 obyvatel, ve
druhém případě pro cca 37 000 obyvatel)
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• FREKVENCE 1 - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 94,1 MHz) a Jeseník (kmitočet 104,3 MHz),
přiděleno v rámci licenčního řízení
• Hitrádio Orion - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 103,9 MHz) a Jeseník (kmitočet 88,1 MHz),
přiděleno v rámci licenčního řízení
• Hitrádio Orion Morava - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 99,8 MHz) a Bystřice pod
Hostýnem (kmitočet 89,3 MHz), přiděleno v rámci licenčního řízení
• RÁDIO IMPULS - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 100,5 MHz) a Jeseník (kmitočet
100,9 MHz), přiděleno v rámci licenčního řízení
• RÁDIO PROGLAS - vysílací stanoviště Jeseník (kmitočet 93,3 MHz), přiděleno v rámci licenčního řízení
• Rádio Valašsko - vysílací stanoviště Valašské Meziříčí (kmitočet 95,3 MHz), přiděleno v rámci licenčního
řízení
Při posuzování bonity předmětného kmitočtu Rada hodnotila rovněž počet dříve vyhlášených licenčních
řízení v dané lokalitě a počet žadatelů, kteří se do těchto licenčních řízení přihlásili. Z úřední činnosti je
Radě známo, že v oblasti Valašského Meziříčí bylo v minulosti vyhlášeno těchto 5 licenčních řízení:
1) Ke dni 24. 2. 1999 uplynula doba platnosti licence společnosti Frekvence 1, a. s. k provozování
celoplošného rozhlasového vysílání, a proto bylo k využití uvolněných kmitočtů vyhlášeno licenční řízení.
Součástí kmitočtové sítě, na kterou bylo licenční řízení vyhlášeno, byl i kmitočet 94,1 MHz šířený
z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí. Do licenčního řízení se přihlásilo 12 žadatelů, Rada licenci
udělila společnosti Frekvence 1, a. s. pro program FREKVENCE 1. Podrobnosti o tomto licenčním řízení
jsou uvedeny v dodatku ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady za období od 1. 1. 1998 do 3 1 . 12.
1998.
2) Ke dni 24. 2. 1999 uplynula doba platnosti licence společnosti Kaskol, spol. s r. o. k provozování
celoplošného rozhlasového vysílání, a proto bylo k využití uvolněných kmitočtů vyhlášeno licenční řízení.
Součástí kmitočtové sítě, na kterou bylo licenční řízení vyhlášeno, byl i kmitočet 100,5 MHz šířený
z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí. Do licenčního řízení se přihlásilo 12 žadatelů, Rada licenci
udělila společnosti LONDA, spol. s r. o. pro program RÁDIO IMPULS. Podrobnosti o tomto licenčním
řízení jsou uvedeny v dodatku ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady za období od 1. 1. 1998 do
3 1 . 12. 1998.
3) Jedním z licenčních řízení k využití technických prostředků provozovatelů, jimž uplynula platnost licence
v průběhu let 1998 a 1999, bylo licenční řízení o udělení licence k provozování vysílání na kmitočtové
síti tvořené mimo jiné kmitočtem 99,8 MHz šířeným z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí. Licence
byla udělena společnosti EN - DAXI, s. r. o. pro program Rádio APOLLO (současným provozovatelem
je společnost MEDIA BOHEMIA a. s., nynější název programu je Hitrádio Orion Morava). Podrobnosti
o tomto licenčním řízení jsou uvedeny v dodatku ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady za období
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
4) Dalším z licenčních řízení k využití technických prostředků provozovatelů, jimž uplynula platnost licence
v průběhu let 1998 a 1999, bylo licenční řízení o udělení licence k provozování vysílání na kmitočtové
síti tvořené mimo jiné kmitočtem 103,9 MHz šířeným z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí. Licence
byla udělena společnosti ORION, společnost s ručením omezeným pro program ORION (současným
provozovatelem je společnost MEDIA BOHEMIA a. s., nynější název programu je Hitrádio Orion).
Podrobnosti o tomto licenčním řízení jsou uvedeny v dodatku ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady
za období od 1. 1. 1998 do 3 1 . 12. 1998.
5) Do licenčního řízení k využití kmitočtu 95,3 MHz šířeného z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí,
které se konalo v roce 2007, se přihlásil jediný žadatel, a to společnost Eleanes s. r. o., jemuž byla
následně udělena licence pro program Rádio Valašsko.
Lze tedy shrnout, že v letech 1998 až 1999 se konala celkem čtyři licenční řízení s větším počtem žadatelů,
zatímco poté bylo vyhlášeno už jen jedno licenční řízení (v roce 2007), do něhož se přihlásil jen jeden
žadatel. Z uvedených pěti licenčních řízení bylo pouze jedno (poslední z nich, v němž byla licence udělena
jedinému žadateli) vyhlášeno pouze k využití jediného kmitočtu v oblasti Valašského Meziříčí, v ostatních
případech šlo vždy o kmitočtovou síť, resp. ve dvou případech o celoplošné vysílání.
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Za situace, kdy by podle odborného vyjádření znalce bylo vysílání případného nového provozovatele
vysílání na tomto kmitočtu značně ztrátové (náklady by byly zhruba šestkrát vyšší než příjmy), v oblasti
Valašského Meziříčí je značná konkurence provozovatelů rozhlasového vysílání (případný nový provozovatel
by se musel dělit o tržby z reklamy s velkým množstvím dalších provozovatelů) a v předmětné lokalitě se
v minulosti konalo pět licenčních řízení, z toho za posledních 13 let jen jedno s jediným zájemcem o udělení
licence, Rada nepochybuje o tom, že předmětný kmitočet zcela jednoznačně není b o n i t n í ve smyslu
judikatury správních soudů.
Jak vyplývá z judikatury správních soudů, ani v případě, že posuzovaný kmitočet není dostatečně bonitní,
nemůže být takový kmitočet přidělen provozovateli formou změny územního rozsahu vysílání ve smyslu
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., jestliže by jeho přidělením došlo k tak významnému
rozšíření územního rozsahu, že by se ve své podstatě jednalo o vstup provozovatele na nové území většího
rozsahu. Judikatura přitom nedává uspokojivou odpověď na otázku, jakým způsobem by bylo možno využít
nebonitní kmitočet, který by pro stávajícího provozovatele představoval vstup na nové území větších
parametrů, jestliže by takový kmitočet nebylo možno přidělit stávajícímu provozovateli (který si zpravidla
takový kmitočet na své náklady vyhledal) v rámci změny územního rozsahu vysílání a současně by tento
kmitočet vzhledem ke své nedostatečné bonitě neumožňoval provozovat vysílání beze ztráty zcela novému
provozovateli, a zda by v této situaci nedocházelo k narušení principu efektivního využívání rádiových
kmitočtů, které jsou vzácným statkem.
Rada nicméně přistoupila k hodnocení požadované změny územního rozsahu, jak vyplývá z právního názoru
soudu vysloveného ve zrušujícím rozsudku. Porovnáním stávajícího územního rozsahu (tj. územního
rozsahu vysílání, k němuž je již nyní žadatel oprávněn a ve kterém by byl také oprávněn vysílat v případě, že
by Rada předmětnou žádost o změnu územního rozsahu zamítla) a územního rozsahu vysílání provozovatele
v případě udělení souhlasu se změnou územního rozsahu přidělením předmětného kmitočtu Rada dospěla
k závěru, že jeho přidělením nedojde k rozšíření pokrytého území, nýbrž že tento kmitočet by měl pouze
doplňující účinek ve vztahu ke stávajícímu územnímu rozsahu vysílání programu RÁDIO ČAS-FM tohoto
provozovatele, konkrétně pak ve vztahu k území pokrytému vysíláním na kmitočtu 96,3 MHz z vysílacího
stanoviště Valašské Meziříčí. Porovnání provedla Rada na základě map, které zachycují výše uvedené
dva stavy a které jsou založeny ve spise. Z mapových podkladů vyplývá, že žadatel pokrývá svým programem
RÁDIO ČAS-FM mimo jiné prakticky celé území Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje a že
na tomto stavu by se nic zásadnějšího nezměnilo ani přidělením předmětného kmitočtu. V této souvislosti
je třeba si rovněž uvědomit, že vzhledem k technické podstatě rozhlasového vysílání je zachytitelnost
signálu v každém místě rozdílná, přičemž pro účely stanovení územního rozsahu se jako území pokryté
signálem označuje takové území, na kterém by podle matematického výpočtu mělo být dosaženo alespoň
definované intenzity signálu (tzv. minimální úroveň chráněné intenzity elektromagnetického pole); v praxi
tedy má signál v rámci „pokrytého území" různou intenzitu a navíc může být v určité míře zachytitelný i mimo
toto území (byť s nižší intenzitou), přičemž intenzita signálu a tím i kvalita příjmu je proměnlivá v čase
a závisí i na jiných faktorech než na poloze přijímací antény (např. na počasí nebo orientaci antény).
Vyhodnocením těchto podkladů tedy Rada zjistila, že se z uvedených důvodů v posuzovaném případě
nejedná o rozšíření územního rozsahu vysílání a požadovaná změna nevybočuje z mezí přípustných
v režimu ustanovení § 21 zákona č. 231/2001 Sb."
Rada zde vyšla 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 ustanovení § 21 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
dotyčné ustanovení výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání a v tomto případě k rozšíření
územního rozsahu nedojde.
Jak vyplývá ze žádosti provozovatele, prostřednictvím posuzovaného kmitočtu má být v nezměněné podobě
vysílán jeho program RÁDIO ČAS-FM (konkrétně pak jeho programový okruh Rádio Čas Rock), jehož se
týká původní rozhodnutí o udělení licence čj. Ru/81/98. Nemůže tak dojít ke změně základní programové
specifikace, která je ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 věta šestá zákona č. 231/2001 Sb. neměnná.
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Vzhledem k tomu, že podle shora uvedených zjištění předmětný kmitočet pokrývá území, na kterém je
program RÁDIO ČAS-FM již vysílán, nedošlo ani k podstatnější změně skutečností hodnocených při
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu kjiž pokrytému území.
Žadatel uvedl v žádosti skutečnosti svědčící o jeho organizační připravenosti (personální obsazení a konkrétní
organizační struktura), ekonomické připravenosti (obchodní plán) a technické připravenosti k zahájení
vysílání na předmětném kmitočtu [§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.]. Pokud jde o transparentnosti
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, lze ze skutečností sdělených žadatelem identifikovat koncového
vlastníka žadatele.
Vzhledem k uvedenému není žádný důvod k tomu, aby změna územního rozsahu vysílání v relativně malém
rozsahu (jak je podrobně popsáno výše) vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť
organizační připravenost žadatele vyplývá již ze skutečnosti, že žadatel vyrábí a šíří svůj program na dalších
kmitočtech, a zahájení vysílání na dalším kmitočtu na tomto stavu nic nezmění. Náklady na zahájení vysílání
již vyráběného programu prostřednictvím nově přidělovaného kmitočtu jsou v porovnání se zahájením
zcela nového vysílání také podstatně menší a o technické připravenosti žadatele, jak jím byla popsána,
neměla Rada s ohledem na již probíhající provozování vysílání žadatelem na jiných kmitočtech důvod
pochybovat.
Protože Rada na základě podrobného posouzení dospěla k závěru, že předmětný kmitočet není bonitní,
jeho přidělení by nedošlo ke vstupu žadatele na nové území většího rozsahu a tím k obcházení ustanovení
zákona týkajících se licenčního řízení a požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení, nezbylo Radě než žádosti provozovatele vyhovět a požadovaný souhlas mu podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. udělit.

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

V Praze dne: 5.2.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 13.2.2013, m a p a V a l a š s k é Meziříčí 87,9 M H z )
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Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-87 193/2012-613 ze dne 30. 5. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače VALAŠSKÉ MEZIRICI ŠTĚPÁNOV 87,9 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (32 858 obyvatel)

Měřítko:
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Skřetova

6,120 oo Praha 2

Tel.: + í p o 27ti 813 830 / Fax: + í p o 274 810 885
www.rrtv.cz

JEDN. IDENT.:
VÁŠ DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:
VYŘIZUJE:
DATUM, MÍSTO:

RRTV-4606101
RRTV/2883/2015-STR
2015/580/STR/JUK
14-2015/ poř.č. 14
Odbor rozhl. vys. a licencí
4.8.2015, Praha

JUKE BOX, spol. s r .o.
Karla Svobody 130/95
72527 Ostrava
Česká republika
RÁDIO PROGLAS s.r.o.
Barvičova 666/85
60200 Brno
Česká republika
RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
nástupnická organizace společnosti RÁDIO
MORAVA, s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha
Česká republika
HELLAXspoI. s r. o.
Dolní náměstí 308/18
74601 Opava
Česká republika

ROZHODNUTÍ

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 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
rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, s.r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95,
PSČ 725 27 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO ČAS-FM, programový okruh Rádio Čas
jižní Morava (licence Ru/81/98 ze dne 25. března 1998), spočívající ve vypuštění části licenčních
podmínek zpřesňujících vymezení hudebního formátu zvýrazněním podílu hudebních složek country a
folk, neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. Hudební formát
programu RÁDIO ČAS-FM, programový okruh Rádio Čas jižní Morava, bude vymezen pouze žánry
oldies-country, rock.
Odůvodnění:
Dne 23. června 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
(č.j. RRTV/5690/2015) provozovatele JUKE BOX, s.r.o., o udělení souhlasu se změnou některých
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO ČAS FM
(licence Ru/81/98 ze dne 25. března 1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu RÁDIO ČAS-FM, programový okruh Rádio Čas jižní
Morava.
Požadovaná změna spočívá ve vypuštění části licenčních podmínek zpřesňujících vymezení hudebního
formátu zvýrazněním podílu hudebních složek country a folk. Hudební formát programu RÁDIO ČAS-FM,
programový okruh Rádio Čas jižní Morava, bude vymezen pouze žánry oldies- country, rock.
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Podle ustanovení § 21 odst 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. 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.
Rada v souladu s ustálenou judikaturou zaslala účastníkům původního licenčního řízení o udělení licence
k rozhlasovému vysílání prostřednictvím souboru technických parametrů Ostrava 92,8 M H z / 5 k W a
Třinec-Godula 89,5 MHz / 1 kW oznámení o podané žádosti o změnu licenčních podmínek programu
RÁDIO ČAS-FM, programový okruh Rádio Čas jižní Morava a stanovila lhůtu kvyjádření svého
stanoviska v délce 10 dnů od doručení oznámení. Žádný účastník původního licenčního řízení se k
podané žádosti nevyjádřil.
Požadovaná změna licenčních podmínek programu RÁDIO ČAS-FM, programového okruhu Rádio Čas
jižní Morava, by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť souhlas se změnou
licenčních podmínek programu RÁDIO ČAS-FM, programového okruhu Rádio Čas jižní Morava,
spočívající ve zvýraznění podílu hudebních složek country a folk, byl udělen rozhodnutím ze dne
7. dubna 2009, č.j. cun/2904/2009, 2009/410/cun/JUK, tedy až následně po udělení licence. Zvýraznění
uvedených hudebních složek tedy nebylo součástí licenčních podmínek, s nimiž se žadatel o licenci
ucházel a jejich navrácení v původní stav tedy nemohlo být důvodem k neudělení licence na základě
veřejného slyšení.

Poučení:
Proti rozhodnutí je v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb. možno podat žalobu podle zvláštního
právního předpisu. Podání žaloby má odkladný účinek s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a §
21 odst. 3. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by Mgr. Martin Bezouska
Date: 2015.08.13 12:33:53 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
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Jedn. identifikátor 372093-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/15175/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

10. 11. 2020, Praha

JUKE BOX, spol. s r .o.,
jbrehn9

RRTV/2020/555/zab
18-2020/poř. č. 32

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla
Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.:
2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Jeseník 91,7 MHz / 100 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody
130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM, licence
Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Jeseník 91,7 MHz / 100 W na
stanoviště Jeseník město 2 91,7 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 11 04 / 50 13 23.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Jeseník město 2
91,7 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 11 04 / 50 13 23.
Odůvodnění:
Dne 16.06.2020 č.j. RRTV/10079/2020-vra byla Radě doručena žádost provozovatele JUKE
BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM (licence Sp.zn.:
2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jeseník 91,7 MHz / 100 W na
stanoviště Jeseník město 2 91,7 MHz /100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1104 / 50N1323.
Dne 18. 6. 2020 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.

Dne 18. 6. 2020 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.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 24.07.2020 č.j. RRTV/10960/2020-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu
následující stanovisko:
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 26 230 sníží na 18 634, tedy dojde v
důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 7 596 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.
Rada se na 15. zasedání poř.č. 5/2020 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve
stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a
po změně stanoviště VKV kmitočtu Jeseník 91,7 MHz / 100 W na stanoviště Jeseník město 2
91,7 MHz /100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1104 / 50N1323, žadatele JUKE BOX, s.r.o.
a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.
Dne 2. 9. 2020 bylo stanovisko Rady odesláno Českému telekomunikačnímu úřadu.
Dne 6. 10. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště na:
JESENIK MESTO 2 91,7 MHz
Souřadnice WGS 84: 17 11 04 / 50 13 23
ERPmax 0,1 kW
Přesun o cca 1,7 km.
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 Jeseník město 2 91,7 MHz / 100 W – 18 588 obyvatel.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Dne 9. 10. 2020 Rada odeslala uvedené stanovisko 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 Jeseník město 2 91,7 MHz /100 W

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-36 622/2020-613/III.vyř. ze dne 5. 10. 2020.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače JESENIK MESTO 2 91,7 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (18 588 obyvatel)

Jedn. identifikátor 388486-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/1203/2021-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

26. 1. 2021, Praha

JUKE BOX, spol. s r .o.,
jbrehn9

RRTV/2020/606/zab
2-2021/poř. č. 16

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 JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla
Svobody 130/95, 72527 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.:
2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc 101,3 MHz / 100 W,
toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody
130/95, 72527 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM, licence
Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011, a to se změnou územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /
100 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 13 11 / 49
34 08.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Olomouc Slavonín
2 101,3 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 13 11 / 49 34 08.
Odůvodnění:
Dne 16.07.2020 č.j. RRTV/10798/2020-vra Radě doručena žádost provozovatele JUKE BOX,
spol. s r .o., IČ: 25396676 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM (licence Sp.zn.:
2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W na
stanoviště Olomouc Slavonín 101,3 MHz /100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1311 / 49N3408.

Dne 17. 7. 2020 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Dne 17. 7. 2020 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.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 13.8.2020 č.j. RRTV/12487/2020-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu
následující stanovisko:
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 126 724 sníží na 126 554, tedy dojde
v důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 170 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.
Rada se na 15. zasedání poř č. 6/2020 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve
stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a
po změně stanoviště VKV kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W na stanoviště Olomouc Slavonín
2 101,3 MHz /100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1311 / 49N3408, žadatele JUKE BOX, spol.
s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM,
licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011 a souhlasila s dokončením předmětné
koordinace.
Dne 2. 9. 2020 bylo stanovisko Rady odesláno Českému telekomunikačnímu úřadu.
Konečná koordinace:
Dne 5. 1. 2021 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště na:
OLOMOUC SLAVONIN 2 101,3 MHz
(mod OLOMOUC SLAVONIN 101,3 MHz)
souřadnice WGS84: 17 13 11 / 49 34 08
ERPmax (dBW) = 20
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky
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, vypočtené podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 5. 1. 2021 a použita databáze obyvatel ČR z
roku 2011.

Pro Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz byl stanoven počet obyvatel na 126 544.
Dne 7. 1. 2021 Rada odeslala uvedené stanovisko 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 Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz

Příloha k čj. ČTÚ-39 573/2020-613/II.vyř.

Diagram využití rádiového kmitočtu OLOMOUC SLAVONIN 2 101,3 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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Jedn. identifikátor 481448-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/6693/2022-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

7.6.2022, Praha

JUKE BOX, spol. s r .o.,
jbrehn9

RRTV/2021/818/zab
9-2022/poř. č. 5

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 JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla
Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování
rozhlasového
vysílání
programu
RADIO
ČAS-FM
(licence
Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště
102,7 MHz / 150 W, toto:
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody
130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM (licence
Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště
102,7 MHz / 150 W na stanoviště Uherské Hradiště 7 102,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS
84: 17 25 33 / 49 04 29.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Uherské Hradiště 7
102,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 17 25 33 / 49 04 29.
Odůvodnění:
Dne 26.10.2021 č.j. RRTV/13466/2021-vra ve znění doplnění ze dne 29.10.2021 byla Radě
doručena žádost provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 25396676 o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98, prodlouženo: sp .zn.: 2011/392/STR/JUK,
č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W, nové souřadnice
WGS 84: 49°4'28.898"N, 17°25'32.567"E (49°04'29"N, 17°25'33"E).

Dne 27. 10. 2021 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.
Dne 1. 11. 2021 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 25. 11. 2021 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu následující stanovisko:
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 55 200 zvýší na 66 543, tedy dojde
v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 11 343 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.
O předběžné koordinaci byl žadatel informován.
Doplnění žádosti
Dne 6. 12. 2021 bylo Radě doručeno doplnění žádosti o změnu licence, ve které společnost JUKE
BOX, spol. s r.o. žádá, aby při výpočtu pokrytých obyvatel kmitočtem 102,7 MHz po změně
vysílacího stanoviště byl zohledněn také kmitočet Uherský Brod 92,1 MHz. Zmíněný kmitočet se
částečně územně překrývá a v součtu tak pokrývá částečně stejnou část populace jako kmitočet
102,7 MHz z nového stanoviště Uherské Hradiště 2. Počet obyvatel pokrytý z nového stanoviště
Uherské Hradiště 2 tak bude ve skutečnosti nižší, než kdyby nebyl zohledněn kmitočet Uherský
Brod 92,1 MHz.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu – doplněno dle žádosti:
Dne 17.12.2021 bylo Radě doručeno stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Při zohlednění překryvu pokrytého území vysílače UHERSKE HRADISTE 2 102,7 MHz (mod)
vysílačem UHERSKY BROD 92,1 MHz dojde ke snížení přírůstku pokrytých obyvatel o 2 221.
Odpovídající údaje o vlivu změny viz. tabulka:
Název kmitočtu

Pokrytí obyvatel ČR – počet

Pokrytí obyvatel ČR - %

UHERSKE HRADISTE 2 102,7
MHz
UHERSKE HRADISTE 2 102,7
MHz (mod)

55 200

0,5

64 322

0,6

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 55 200 zvýší na 64 322, tedy dojde
v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 9 122 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapu územního rozsahu

překryvu území pokrytého vysílači Uherské Hradiště 2 102,7 MHz a Uherský Brod 92,1 MHz.
O doplnění předběžné koordinace byl žadatel informován.
Rada se na 1. zasedání poř.č. 5 / 2022 seznámila s předběžnou koordinací spočívající
ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou
a po změně stanoviště VKV kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W na stanoviště Uherské
Hradiště 2 102,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 17 25 33 / 49 04 29, žadatele JUKE BOX,
spol. s r. o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO
ČAS-FM, (licence č.j.: Ru/81/98) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.
Dne 30.5.2022 obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet:
UHERSKE HRADISTE 7 102,7 MHz
souřadnice WGS84: 17 25 33 / 49 04 29
ERPmax (dBW) = 22
Přesun stanoviště o 0,9 km.
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 Uherské Hradiště 7 102,7 MHz / 150 W byl stanoven počet obyvatel na 57 193.
Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání změnil následovně. Z původní hodnoty 55 200 se počet obyvatel zvýší na 57 193, tedy
dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem
rozhlasového vysílání o 1993 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 Uherské Hradiště 7 102,7 MHz / 150 W

Příloha k čj. ČTÚ-24 666/2022-613

Mapa územního rozsahu překryvu území pokrytého vysílači UHERSKE HRADISTE 7 102,7 MHz
(mod) MHz stanovené výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského
rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.
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Jedn. identifikátor 498170-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/10908/2022-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

13.9.2022, Praha

JUKE BOX, spol. s r .o.,
jbrehn9

RRTV/2022/651/zab
14-2022/poř. č. 8

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 JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla
Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98),
a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody
130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO ČAS-FM (licence
č.j.: Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2
96,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Vsetín 2 96,1 MHz
/ 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50.
Odůvodnění:
Dne 10.6.2022 č.j. RRTV/7092/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele JUKE BOX,
spol. s r.o., IČ: 25396676 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČAS-FM (licence
č.j.: Ru/81/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W, nové souřadnice WGS
84: 49°19’50.4“N a 18°00’03.0“E.
Rada odeslala 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.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 15.7.2022 č.j.: RRTV/8387/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu
následující stanovisko.
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 34 740 sníží na 34 122, tedy dojde
v důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 618 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. Jedná se o přesun
VKV kmitočtu Vsetín 2 96,1 MHz o cca 315 m severně.
O předběžné koordinaci byl žadatel informován.
Rada se na 12. zasedání poř.č. 8 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení
počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně
stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 96,1 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50, žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se
sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98)
a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.
Dne 30.8.2022 č.j.: RRTV/10124/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet:
VSETIN 2 96,1 MHz
Souřadnice WGS 84: 18°00´03´´ / 49°19´50´´
ERPmax 0,1 kW
Přesun stanoviště o cca 315 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 Vsetín 2 96,1 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel na 34 122.
Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání nezměnil.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
O konečné koordinaci byl žadatel informován.

Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří
o změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by
představovaly pokrytí území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť 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
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Vsetín 2 96,1 MHz

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-31 700/2022-613/III.vyř. ze dne 30. 8. 2022.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače VSETIN 2 96,1 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 122 obyvatel)

