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ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

Účastník řízení: PS KŘÍDLA, s.r.o.
Kulkova 30
Brno
PSČ: 614 00
Jednatelé: Josef Kratochvíl
Aleš Pohanka
Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel.

Č.j.:Ru/139/0l//^'
Zasedání Rady 10 / bod 5
Vyřizuje: F.Kučera
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané § 2 odst. 1 píšm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném
znění, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o., se sídlem v Brně, Kulkova 30, IČO : 25518674
licenci
k
provozování
rozhlasové stanice
s n á z v e m Rádio
PETROV.
Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio P E T R O V . Časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební regionální stanice.

3) Technické prostředky určené k vysílání

/

/

kmitočet 103,4 MHz/1 k W B R N O - H Á D Y
dle příslušného listu technických parametrů.
V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o licenci č. RR 0534. Tyto údaje tvoří text 5 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušný list technických parametrů tvoří příloha č. 2.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0534, doručená Radě dne
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 699, kterou účastník doplnil
podáním, které bylo Radě doručeno dne 20.3.2001 pod č.j. 1094, s údaji stanovenými v § 11 zákona
č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice
Rádio PETROV, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně
v oddíle C, vložce 29662, ze dne 16.2.2000, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu
Československá obchodní banka a.s., Hlavní pobočka Brno, ze dne 15.3.2001), předložené
v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 19.4.2001 a při veřejném
slyšení dne 26.4.2001.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s §
konstatovala, že udělením licence žadateli
sdělovacích prostředcích působících v České
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě
programu.

10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění,
nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu

Rada konstatovala, že společnost PS KŘÍDLA, s.r.o., je způsobilá stát se provozovatelem s licencí
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 14.3.2001.

P OUČENÍ :

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.

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

V Praze dne 12.6.2001

PŘÍLOHA č.l

Název stanice

Rádio P E T R O V

Časový rozsah vysílání

24 hodin

Základní charakteristika programu

hudební regionální stanice

Profil stanice
S T A N I C E RÁDIO P E T R O V J E

24-ti hodinový hudební a informační rozhlasový formát
s vysokým podílem všech regionálních forem, s jasně danou
filozofií regionálního média./.../
Dále: jde o program se stoprocentní vlastní produkcí,
vytvářený v tuzemsku,

plně

s hlavní cílovou skupinou nad třicet let,
s 30% podílem domácí hudby,
a s 10% mluveného slova.

Charakteristika programu
zpravodajství vytipuje některé místní mladé osobnosti, které
překračují hranice města, a sleduje jejich osudy /.../ Jejich úspěchy i
starosti, jakož i jejich cesta za hranicemi rodného města by mělo naše
rádio sledovat především. /.../

KONTROLOVATELNÉ PROGRAMOVÉ PARAMETRY

Z výše uvedených skutečností a záměrů
kontrolovatelných programových parametrů:

vyplývá

tento

návrh

10% mluveného slova ve čtyřiadvacetihodinovém programu
pravidelné zpravodajství maximálně 13x denně s dominujícím
důrazem na brněnskou tématiku
hodinový publicistický pořad (interview, diskuse apod.) pondělí až
1

T
čtvrtek, rovněž zaměřeným na Brno a jeho osobnosti
30% domácí hudební tvorby ve čtyřiadvacetihodinovém programu
cílová skupina 30+

KONKRÉTNÍ PROGRAMOVÉ PRVKY

RÁtírÁlPETROV
HUDBA NA
/.../ nabízíme naopak retro formát. Jestliže předpokládáme za naši
cílovou posluchačskou skupinu 30 - 39 let, těžiště tohoto hudebního
formátu by mělo být vletech 1975 - 1985. Písně z této doby by měly
tvořit zhruba 50% skladeb v hodině. /.../

Důležitým prvkem v image i zvuku stanice je česká hudba /.../
Folk a country
/.../ V retro formátu stanice Petrov je dostatek prostoru právě pro tuto
tvorbu. /.../ ideální hudební mix pro střední generaci obsahuje asi 30%
této tvorby a interpreti jako Jiří Grossmann, Naďa Urbánková, Milan
Drobný mají v programu rádia stejné místo jako Greenhorns, Pacifik,
Nedvědi a další.
Brněnská lokální scéna
Jedním z hlavních prvků, kterými chceme odlišit vysílání Petrova
od jiných stanic v Brně a v republice, je posílené pozic interpretů
brněnské hudební scény. /.../
Použití nahrávek sourozenců Ulrychových, Bokomary nebo Folk
Teamu musíme tedy bohužel chápat jen jako koření v programu, ne jeho
řídící složku, i když můžeme zároveň počítat s tím, že brněnskou image
nenaruší, spíš podpoří interpreti ze Zlínska a jiných moravských oblastí.
Sporné je používání nahrávek těch, kdo tvoří a zpívají ve specifické
"brněnštině". Nicméně, přinejmenším ve večerních hodinách by se měly
hrát písně Radka Rettegyho a Los Brňos.
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Návrat slovenské hudby
/.../ Otevřenost ke slovenské hudbě, kterou vidíme v programech
konkurence i u posluchačů, nám dovoluje obohatit náš projekt o
poměrně široký záběr slovenského popu /.../

ZPRAVODAJSTVÍ A PUBLICISTIKA
Zpravodajství
/.../Náš projekt předpokládá zpravodajství během většiny dne. Pět
minut před každou celou hodinou za předpokladu, že nedojde u
konkurenčních stanic k přesunu přesně na celou. Relace by měly být
dvou až tříminutová, samozřejmě složené alespoň z 80% z místních
zpráv, jejích přílohou je sport, počasí a popřípadě í doprava, zvláště
krizové situace.
Publicistika
Hlavním publicistickým programem je předpokládaný strip talk
show s osobnostmi brněnského života a příznivci Brna v podvečer
každého všedního dne. Ve většině případů půjde o diskusní program
s kulturními, politickými a společenskými osobnostmi, postavený buď na
střetu názorů nebo naopak na vysvětlující a informující kampaňovité
formě, zvláště půjde-li o představitele státní správy. /.../ většinou jako
čtyřminutové bloky hovoru, prokládané hudbou.
Za drobnou publicistiku můžeme považovat také jednotlivé vstupy
moderátorů, vyjadřující se k městu a jeho společenskému životu. Tímto
způsobem bude realizována především v ranním vysílání.

Kontaktnost a komunikativnost
/.../ informační dialog mezi posluchačem a moderátorem
(upozornění na něco, co se v regionu děje, názor na téma, nadhozené
moderátorem a podobně) /.../ Rádio Petrov se bude tomuto
programovému prvku věnovat s co největší pečlivostí.

PROGRAMOVÉ SCHÉMA
VSEDNI DEN
06.00-08.30 Ráno na Petrově
08.30-12.00 Petrovské dopoledne
12.00-18.00 Petrovské odpoledne
18.00-24.00 Petrov speciál
24.00-6.00 Petrovský klid

VÍKEND
07.00-09.00
09.00-18.00
18.00-20.00
20.00-07.00

Snídaně na Petrově
Petrovský hudební víkend
To nejlepší z Petrova
(z neděle na pondělí do 06.00) Petrovský klid

Po-Pá
Název
slovo+self
hudba
reklama

OG.OO - 08.30
08 3 0 - 12,00
12)00 18)00
Ráno na Petrově Petrovské dopoledne Petrovské odpoledne
10-15%
10-15%
8-10%
70 - 75%
70 - 75%
15%
15%
15%

18.00-24.00
Petrov speciál
5-10%
80 - 9 0 %
5-10%

So - Ne

07,00 - 09,00
Snídaně na
Petrově
10-15%

0 9 , 0 0 - 18 00
Petrovský hudební
víkend
8-10%

18.00-20,00

20,00 - 07,00

To nejlepší z Petrova
8-10%

Petrovský klid
5-10%

max 10%

max 10%

max 10%

max 5%

Název
slovo+self
hudba
reklama

00 - 06,00
Petrovský klid
2 - 5%
max 5%

K jednotlivým všednodenním programovým blokům:
Ráno na Petrově
Zpravodajství dvakrát v hodině, vstupy moderátora po každé
skladbě (cca 10 písní za hodinu). Základní informační servis pro příští
minuty a hodiny (předpověď počasí i jeho současný stav, doprava,
večerní akce ve městě atd.), brněnské zajímavosti. Dynamičtější
hudební program - spíše zahraniční pop (kvůli zpravodajství musí být
skladby poměrně často kráceny, což je u českých písní publikem
odmítáno).
Petrovské dopoledne
Plynulý proud hudby (12-13 písní za hodinu), klidné tempo.
Přerušován zpravodajskými relacemi v celou a drobnou publicistikou
před reklamními brejky ve 20. a 40. minutě. Velký důraz na domácí
hudbu - až 40%. Nevylučujeme v poslední době oblíbenou českou
(česko-moravskou) hodinku před dvanáctou. Uvolněný moderátorský styl
nevylučuje humor a ženská témata.
Petrovské odpoledne
•A

Plynulý proud hudby (12-13 písní za hodinu) se zrychlujícím se
tempem po patnácté hodině. Zpravodajské relace v celou, drobná
publicistika a podrobnější témata nebo ankety s místní problematikou.
Poměr domácí a cizí hudby srovnán asi na 30:70. Moderátorský styl
zůstává uvolněný, ale zaměřuje se na aktuálnost informací - a to i
s pomocí posluchačů v podobě kontaktních pořadů.
Petrov speciál
Speciální
večerní
program
se
sestává
z hodinového
všednodenního stripu talk-show s významnými osobnostmi Brna a okolí.
Diskuse - moderátor plus jeden až dva hosté, kontaktní program, hlavně
místní tématika. Po hodinovém diskusním bloku Zóna lásky - proud
nejoblíbenějších pomalých písní, na něž není v dnešních uspěchaných
denních programech prostor. Možno spojit se vzkazy a přáními. V talk
show 7-8 písní za hodinu, v Zóně lásky 15 písní za hodinu.
Petrovský klid
Plynulý proud hudby, reprízy, zpravodajství v každou celou hodinu.

K víkendovým programovým blokům:
Snídaně na Petrově
Zpravodajství v každou celou hodinu. Kombinace talk show a
hudebního proudu. Uvolněné tempo hudby i povídání - moderátor
"snídá" s V.I.P. hostem. Spíše zábavná a nevážná témata.
Petrovský hudební víkend
Čistě hudební relaxační program s řídkými vstupy moderátora.
Důraz na zpravodajství až v nedělních podvečerních hodinách. Větší
akcent na místní sportovní dění. PHV může být tématický - s určitým
množstvím skladeb (obvykle 2 - 3) s nějakým jednotícím prvkem (stejná
doba vzniku, kdysi spolu - dnes každý v jiné kapele, rarity apod.)
v hodině.
To nejlepší z Petrova
Výběr nejlepších okamžiků z Petrov Speciál a Snídaně na Petrově.
Petrovský klid
Viz tentýž pořad ve všední den.
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.-. +420 2 7481 3330, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, httpyAAMW.rrtv.cz
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Účastník řízení:
P S KŘÍDLA, s.r.o.
IČ: 25518674
Kulkova 30
614 00 Brno

L

J

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/234/05
Zasedání Rady 2 1 / poř. č. 1
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova
3/).
tyřý

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o- provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 22. listopadu 2005 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio PETROV prostřednictvím pozemních
vysílačů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/139/01 ze dne 12. června 2001, ve znění pozdějších změn,
s e na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje na dobu do 31. prosince 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 28. června 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 13, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3 1 . prosince
2015.
Vzhledem k tomu, že žádost neměla předepsané náležitosti, bylo řízení dne 26. července 2005 přerušeno a
byla poslána výzva k doplnění žádosti o prodloužení platnosti licence. Předmětná žádost byla ve stanovené
lhůtě doplněna. Rada ve věci nařídila na den 22. listopadu 2005 ústní jednání.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.

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

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti :

•
•
•
•
•

•
•

1) Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst.10 písm.c) zákona č.231/2001 Sb.
2) Provozovatel k žádosti předložil tyto doklady:
ověřený výpis z obchodního rejstříku z 23. června 2005;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 27. června 2005;
potvrzení Finančního úřadu v Brně III, že ke dni 3. červnu 2005 nemá daňové nedoplatky;
potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení v Brně, že ke dni 6. červnu 2005 nemá splatný
nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními:
VZP ČR Brno - město potvrzuje, že k 16. červnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
ČNZP Praha 2 potvrzuje, že k 3 1 . květnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
ZPMV ČR Brno potvrzuje, že k 6. červnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Brno potvrzuje, že k 6. červnu 2005 nemá splatný
nedoplatek,
ZP Metal Aliance Brno potvrzuje, že k 6. červnu 2005 nemá splatný nedoplatek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 27. června
2005;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
Aleš Pohanka - 2 1 . června 2005 - nemá záznam
Josef Kratochvil - 13. října 2005 - nemá záznam
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 27. června 2005.
3) Provozovateli nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím
uložena sankce za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm.a) - f)
zákona č.231/2001 Sb.
4) Dle technického referátu u kmitočtů využívaných provozovatelem nedošlo ke změně plánu
využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění
mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle § 12 odst. 11 zákona č.231/2001 Sb.

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

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

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
a licenci prodloužila na dobu do 3 1 . prosince 2015.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 14. června 2005.

Poučení:

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

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, hitp://www.rrtv.cz
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P S KŘÍDLA, s.r.o.
IČO: 25518674
Kulkova 30
Brno
614 00
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ROZHODNUTI
Sp.zn.: 2006/950/VAL/PSK
Č.j.:val/^^/^
Zasedání Rady 20/poř. č. 25
Vyřizuje :Bc. Kateřina

Valáškova^

Schválila: Mgr. Martina

Šotkova

I

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 ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala dne 8. listopadu 2006 toto

rozhodnutí

Rada vydává provozovateli PS Křídla, s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci
RU/139/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek, a to:

24-ti hodinový hudební a informační rozhlasový formát s vysokým podílem všech regionálních forem, s jasně
danou filosofií regionálního média.

KONTROLOVATELNÉ PARAMETRY LICENCE:

7,5%-10% podíl mluveného slova ve čtyřiadvacetihodinovém programu
pravidelné zpravodajství - minimálně 8-10 zpravodajských relací ve všední dny, minimálně 3-5
zpravodajských relací o víkendu
30% domácí (české a slovenské) hudební tvorby ve čtyřiadvacetihodinovém programu

VYSÍLACÍ SCHÉMA:

Pondělí-Pátek:
05 - 08

Ráno na Petrově - zpravodajské relace, servisní informace, aktuální novinky

08-13

Dopoledne s Petrovem informace

13-18

Odpoledne s Petrovem - zpravodajské relace od 14:00, servisní informace, kulturní tipy
s vazbou k regionu, návrat do minulostí, soutěž

1 8 - 19

Magazín Rádia Petrov - tématický pořad s hosty, každý den na jiné téma

1 9 - 00

Večer na Petrově - kontaktní pořady, servisní informace, písničky na přání

00-01

repríza Magazínu Rádia Petrov /út, st, č ť

01 - 05

Noc na Petrově

zpravodajské

relace do 9:00, návrat do minulosti,

servisní

Sobota-Neděle:
Sobota

- pravidelné zpravodajské relace mezi 7 - 1 0 hodinou, vždy v celou, servisní informace pak
v průběhu dne dle potřeby

Neděle

- pravidelné zpravodajské relace v odpoledním vysílání mezi 14 informace dle potřeby po celý den

18 hodinou, servisní

Ostatní licenční podmínky uvedené v licenci RU/139/01 zůstávají v platnosti.

Účastník řízení dne 13. října 2006 zaplatil správní poplatek na účet Rady dle zákona č. 634/2004 Sb. ve výši
3000,- Kč.

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

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., lze podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 30. listopadu 2006

Ing. Jiří Šenkýř
místopředseda
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Spisová značka: 2009/676/CUN/PS
Č.j.:val/ ((fájpf
Otf
Zasedání Rady 12/ poř. č. 32
Vyřizuje: Bc. Kateřina Valáškova

r.
Účastník řízeni: PS KŘÍDLA, s.r.o.
IČO: 25518674
Kulkova 30
Brno
614 00
L

J

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

rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli P S KŘÍDLA, s.r.o., s e sídlem Brno, Kulkova 30, souhlas ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozováni rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01 ze dne 12. června 2001) podle § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek na souboru
technických parametrů Žďár nad Sázavou 98,0 MHz/0,15 kW, a to:
v možnosti odpojování úzce regionálního bloku nazvaného Zpravodajství ze Žďárská na
vysilači Žďár nad Sázavou 98,0 MHz/0,15 kW ve vysílacím čase od 18:00 do 19:00 hodin.
Na ostatních vysílačích je v době od 18:00 do 19:00 hodin vysílán tradiční publicistický magazín
Magazín Rádia Petrov.
Nově odpojovaný pořad Zpravodajství ze Žďárská formátově taktéž odpovídá publicistickému
magazínu, který však upřednostňuje informace a osobnosti ze Žďárská. V čase 18:00 - 18:30 hodin
dochází ke třem zpravodajským vstupům (obsah tvoří regionální informace) a v čase 18:30 - 19:00
hodin je vysíláni zaměřeno na publicistiku (rozhovory s osobnostmi). Celá hodina je proložena
hudbou. Od 19.00 hodin je program na vysilači Zdar nad Sázavou 98,0 MHz/0,15 kW opět identický
s vysíláním na ostatních kmitočtech.
Základní programová specifikace a všechny další platné licenční podmínky (cílová skupina, podíl
mluveného slova, atd.) zůstávají i nadále v platnosti.

Odůvodněni:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízeni vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění.
Účastník řízeni zaplatil dne 11. června 2009 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb., k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotoveni tohoto rozhodnutí. Podáni
žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 30. června 2009

Vypraveno ona
1 6 -07- 2UUS

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova í)£i/6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + t)20 2 j q 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.
www.rrtv.cz

PS KŘÍDLA,

s.r.o.

Kulkova 946/30
61400 Brno 14

Sp. zn./ldent.: 2012/288/zab/PSK
Č.j.: zab/4566/2012
Zasedání Rady č. 23 - 2012 / poř.č.: 14

ROZHODNUTI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, PS
KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV
(licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Velké Meziříčí 7 105,7 M H z / 1 0 0 W, toto

rozhodnutí:

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 100 W (vysíláním
zásobeno 18 135 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA,
s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno, souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV
(licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 59
3 8 / 4 9 20 46.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Velké Meziříčí 7 105,7 MHz
/ 1 0 0 W.

Odůvodnění:

Účastník řízení PS KŘÍDLA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV
(licence č.j.: Ru/139/01), se souborem technických parametrů:
Boskovice 94,2 MHz / 0,3 kW; Brno 103,4 MHz / 5 kW; Hodonín 92,8 MHz / 0,2 kW; Jihlava 98,0 MHz /
0,15 kW; Svitavy 92,9 MHz / 0,2 kW; Třebíč 104,8 MHz / 0,1 kW; Znojmo 92,8 MHz / 0,2 kW; Žďár nad
Sázavou 98,0 M H z / 0 , 1 5 kW.
Účastník řízení PS KŘÍDLA, s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 2. dubna 2012 č.j. 3707 o změnu
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Velké
Meziříčí - město, ul. Třebíčská 74b (hala P&L v průmyslové zóně) 96,2 MHz / 200 W, alt. 106,3 alt.
105,6-7 MHz / 1 0 0 W a zvýšení výkonu vysílače Jihlava - silo ZZN 98,0 MHz / 1 5 0 W na 98,0 MHz / 250
W p r o program Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01).

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 3.4.2012 č.j. zab/1386/2012) a
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad.
Dne 6. listopadu 2012 č.j. 9763 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet:
Velké Meziříčí 7 105,7 MHz /100 W
souřadnice WGS 84: 15 59 38 / 49 20 46
ERPmax byl snížen oproti původní žádosti z důvodu zajištění kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména s
kmitočty Brno - Hády 105,5 MHz a Pardubice 106,0 MHz.
Z toho důvodu byl provozovatel vyzván k vyjádření, zda s takto zkoordinovaným kmitočtem souhlasí.
Dne 22. listopadu 2012 bylo Radě doručeno vyjádření provozovatele, že s takto zkoordinovaným
kmitočtem Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 1 0 0 W souhlasí.
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 1 . 1 1 . 2012 a byla použita databáze počtu
obyvatel ČR z roku 2001.
Pro Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 1 0 0 W byl stanoven počet obyvatel 18 135.
Další kmitočet uvedený v žádosti bude řešen separátně.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v
individuálních oprávněních 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.
Z toho důvodu si Rada vyžádala vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s.,
jehož úkolem bylo stanovení předpokládaných příjmů a výdajů provozovatele souboru technických
parametrů Velké Meziříčí 7 105,7 MHz / 1 0 0 W (dále též jako „Soubor technických parametrů").
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 18 135 obyvatel, a odhadnutých předpokládaných příjmech a výdajích
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 provedl posouzení a vyhodnocení ekonomické bonity Souboru technických parametrů na
principu ekonomické rovnováhy příjmů a výdajů) souvisejících s provozem daného Souboru technických
parametrů.
Aplikovaný Bonitní model výpočtu s e opírá o následující předpoklady a výpočty:

4566-2

Stanovení předpokládaných příjmů a výdajů provozovatele Souboru technických parametrů a následné
posouzení bonity 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.
Potenciálně dosažitelnou poslechovost Souboru technických parametrů odborný znalec stanovil na
úrovni 5,84% z předpokládaného pokrytí obyvatel stanoveného Českým telekomunikačním úřadem.
Předpokládané měsíční příjmy z provozu vysílání na Souboru technických parametrů znalec odhadl na
úrovni 29 325,- Kč. Výši předpokládaných měsíčních výdajů provozovatele Souboru technických
parametrů znalec stanovil na úrovni 297 254,- Kč. Zatímco výdaje spojené s vysíláním začnou nabíhat
provozovateli v plné výši ihned po spuštění vysílání (některé i dříve), předpokládané příjmy nabíhají
postupně a proto znalec předpokládá, že plné úrovně dosáhnou až po zhruba jednom roce provozu.
Ztráta, kterou provozovatel v průběhu tohoto období vygeneruje, je odhadnuta na základě náběhové
křivky.
Závěr vyjádření znalce:
Znalec odhadl měsíční předpokládané příjmy z provozu vysílání na Souboru technických parametrů na
úrovni 29 325,- Kč. Měsíční předpokládané výdaje související s provozem vysílání na Souboru
technických parametrů znalec odhadl na úrovni 297 254,- Kč. Na základě provedených analýz, kde
hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního provozovatele Souboru technických
parametrů, následné stanovení měsíčních předpokládaných příjmů a výdajů, a analýza náběhové křivky
znalec dospěl k názoru, že soubor technických parametrů Velké Meziříčí 7 105,7 MHz /100 W,
umožňující maximální pokrytí 18 135 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, protože odhadnuté předpokládané výdaje související s
vysíláním významně převyšují předpokládané příjmy plynoucí z jeho provozu.
Na základě výše uvedeného vyjádření, ve kterém byly odhadnuty předpokládané příjmy a výdaje
zcela nového provozovatele rozhlasového vysílání, včetně náběhové křivky, Rada vyhodnotila
soubor technických parametrů Velké Meziříčí 7 105,7 MHz /100 W (vysíláním zásobeno 18 135
obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k
tomu Rada udělila provozovateli P S KŘÍDLA, s.r.o. souhlas s přidělením kmitočtu Velké Meziříčí 7
105,7 MHz /100 W.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Praze dne: 18.12.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2 3 . 1 1 . 2 0 1 2 , m a p a V e l k é Meziříčí 105,7 M H z )
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Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2012.12.20 19:39:59 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-227 601/2012-613 ze dne 5. 11. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače VELKÉ NEZIRICI 7_105,7 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (18 135 obyvatel)
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova í)£i/6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + t)20 2 j q 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.
www.rrtv.cz

PS KŘÍDLA,

s.r.o.

Kulkova 946/30
61400 Brno 14

Sp. zn./ldent.: 2012/397/zab/PSK
Č.j.: zab/697/2013
Zasedání Rady č. 3 - 2013 / poř.č.: 7

ROZHODNUTI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, PS
KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ 614 00 o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV
(licence Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to přidělením kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, toto
rozhodnutí:

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Vyškov město 98,4 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 27
243 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl
být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu Rada uděluje, provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. IČ:
25518674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ 614 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV (licence
Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s
přidělením kmitočtu Vyškov město 98,4 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84: 16 59 14 / 4 9 16 5 1 .
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Vyškov
město 98,4 MHz / 50 W.

Odůvodnění:

Účastník řízení PS KŘÍDLA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV
(licence Ru/139/01), se souborem technických parametrů: Boskovice 94,2 MHz / 0,3 kW; Brno 103,4 MHz
/ 5 kW; Hodonín 92,8 MHz / 0,2 kW; Jihlava 98,0 MHz / 0,15 kW; Svitavy 92,9 MHz / 0,2 kW; Třebíč
104,8 MHz / 0,1 kW; Znojmo 92,8 MHz / 0,2 kW; Žďár nad Sázavou 98,0 MHz / 0,15 kW.
Dne 26. dubna 2012, č.j. 4478/2012, byla Radě doručena žádost společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o. o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemní vysílačů (licence č.j. Ru/139/01), spočívající v přidělení kmitočtu Vyškov - centrum 98,4 MHz /
50 W.
Rada, prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/ 1754 /2012) a souhlasila s
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ).

Dne 4. ledna 2013 č.j. 191 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet tak, tak bylo uvedeno v žádosti:
Vyškov město 98,4 MHz
souřadnice WGS 84: 16 59 14 / 49 16 51
ERPmaxO,05 kW
Zároveň ČTÚ stanovil 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 (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden
dne 3. 1. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.
Pro Vyškov město 98,4 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 27 243.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Technické oddělení Úřadu Rady vypracovalo srovnávací mapy území pokrytého signálem z vysílačů
provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o., a to Boskovice 94,2 MHz / 0,3 kW; Brno 103,4 MHz / 5 kW; Hodonín
92,8 MHz / 0,2 kW; Jihlava 98,0 MHz / 0,15 kW; Svitavy 92,9 MHz / 0,2 kW; Třebíč 104,8 MHz / 0,1 kW;
Znojmo 92,8 MHz / 0,2 kW a Žďár nad Sázavou 98,0 MHz / 0,15 kW a mapu území pokrytého signálem
z uvedených vysílačů + Vyškov město 98,4 MHz / 50 W. Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který
je o tomto řízení veden.
Rada v souladu s judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
10.9.2009, č.j. 7 As 61/2009-134 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.8.2012, č.j. 1 As
46/2012-87) v řízení vyhodnotí otázku bonity předmětného kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W.
Rovněž na základě judikatury správních soudů Rada vychází z premisy, že jako bonitní lze vyhodnotit
takový kmitočet, který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému
provozovateli rozhlasového vysílání.

K posouzení schopnosti provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty ve smyslu předchozího odstavce je
třeba vycházet zejména z ekonomických údajů, tj. z údajů o předpokládaných příjmech a výdajích
provozovatele vysílání v souvislosti s vysíláním na předmětném kmitočtu. Stanovení výše těchto příjmů a
výdajů je primárně otázkou odbornou ekonomickou. Proto Rada při svém zasedání konaném dne 5.
února 2013 provedla vsouladu s ustanovením § 5 1 , odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
důkaz odborným vyjádřením znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s., jež na předmětném zasedání Rady
ústně přednesl pověřený zaměstnanec znaleckého ústavu (jehož pověření je založeno ve správním
spisu). O tomto ústním vyjádření je vyhotoven též písemný protokol, jenž je založen ve správním spisu.
Obdobně je ve správním spisu založen též dřívější v jiné věci vyhotovený znalecký posudek 39-11/2012
zpracovaný RSM TACOMA a.s., na který je v odborném vyjádření na některých místech pro podrobnosti
odkazováno.

Z odborného vyjádření znaleckého ústavu vyplývá, že odhadované předpokládané měsíční příjmy
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W by činily 44 053,- Kč a
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání
na posuzovaném kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W by činily 299 921,- Kč.

Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (27 243 obyvatel podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb.) a z odhadu potenciálně dosažitelné poslechovosti ve výši 5,84% z počtu
obyvatel usazených na pokrytém území, stanovené podle metodiky v odborném vyjádření podrobně
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popsané (podklad: RÁDIO PROJEKT - analýza poslechovosti v populaci a
skupinách ČR zpracovaná pro období 1.7.2011 - 17.12.2011).

sociodemografických

Znalecký ústav v odborném vyjádření podrobně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce
předpokládaných příjmů z provozování vysílání na předmětném kmitočtu, když popsal metodiku a
předpokládané příjmy plynoucí z prodeje reklamního času podrobně rozklíčoval v příloze č. 02 odborného
vyjádření. Přitom je třeba vzít rovněž v úvahu očekávaný postupný náběh předpokládaných příjmů
v průběhu 12 měsíců, jak vyplývá z přílohy č. 04 odborného vyjádření.
Obdobně znalecký ústav v odborném vyjádření detailně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce
předpokládaných výdajů (nákladů) spojených s vysíláním na předmětném kmitočtu, když znovu popsal
metodiku (zejména identifikaci relevantních skupin / druhů nákladů spojených s provozováním vysílání) a
vyčíslil jednotlivé náklady podrobně v příloze č. 03 odborného vyjádření.

Rada vyhodnotila závěry odborného vyjádření, podle nichž odhadované předpokládané měsíční příjmy
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W by činily 44 053,- Kč a
odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s provozováním vysílání
na posuzovaném kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W by činily 299 921,- Kč a zároveň též podklady,
na jejichž základě znalecký ústav k těmto závěrům dospěl a podrobné specifikace odborně stanovených
odhadovaných předpokládaných příjmů a výdajů tak, jak jsou uvedeny v protokolu o odborném vyjádření
a vjeho přílohách.

Uvedené údaje o předpokládaných příjmech a výdajích provozovatele vysílání kvalifikovaně odhadnuté
odborně způsobilou osobou vycházejí z konkrétně v protokolu o odborném vyjádření specifikovaných
relevantních vstupních údajů, podkladů a skutečností. Zároveň jsou tyto souhrnné údaje též v odborném
vyjádření podrobně rozklíčovány na jednotlivé dílčí příjmy a výdaje spojené s provozováním vysílání na
předmětném kmitočtu. Rada nemá důvod o takto stanovených předpokládaných příjmech a výdajích
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu pochybovat.

Z porovnání údajů o předpokládaných měsíčních příjmech provozovatele (44 053,- Kč) a
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (299 921,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet
Vyškov město 98,4 MHz / 50 W s ohledem na výrazné převýšení příjmů výdaji by neumožňoval
provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému provozovateli rozhlasového vysílání, zvláště za
situace, kdy je navíc třeba vzít v úvahu, že předpokládané příjmy by postupně nabíhaly v průběhu 12
měsíců, čímž by ztráta z provozování vysílání byla v počátečním období ještě dále prohloubena.

V rámci posuzování bonity kmitočtu Rada dále hodnotila počet programů rozhlasového vysílání již
zachytitelných na území pokrytém z předmětného kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W.

Na daném území je zachytitelných celkem 15 rozhlasových programů. Konkrétně se jedná o programy:
ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Dvojka, ČRo 6 (AM), ČRo Brno, ČRo Olomouc, Frekvence 1, Kiss Hády,
Rádio Beat, Rádio Čas - FM, Rádio Haná, Rádio Hey Brno, Rádio Impuls, Rádio Jih, Rádio Krokodýl,
Rádio Rubi, 4 programy přijímatelné dobře: ČRo 3 - Vltava, ČRo Ostrava, Rádio Proglas, ROCK MAX a
1 program přijímatelný částečně: Rádio Petrov, jak je Radě známo z její úřední činnosti.
Z toho je patrné, že již nyní je prostředí v oblasti provozování rozhlasového vysílání na pokrytém území
značně konkurenční vzhledem k počtu obyvatel (27 243), kteří budou přijímat signál z vysílače Vyškov
město 98,4 MHz / 50 W.
Rada hodnotí též počet dříve vyhlášených licenčních řízení v dané oblasti a počet jejich účastníků.
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V oblasti pokryté kmitočtem Vyškov město 98,4 MHz / 50 W bylo v minulosti vyhlášeno jedno licenční
řízení.
Licenční řízení na kmitočet Vyškov 102,6 MHz / 500 W bylo vyhlášeno v roce 2002. O tuto licenci mělo
zájem 6 žadatelů, a to: Definitely, s.r.o., EN-DAXI, s.r.o., NONSTOP s. r. o., PS KŘÍDLA, s.r.o., RÁDIO
STATION BRNO, spol. s r.o. a WebVALC, spol. s r.o. Proti rozhodnutí o udělení licence byla podána
žaloba. V roce 2004 byla tato licence znovu udělena společnosti NONSTOP s.r.o. pro program Rádio
Krokodýl. Bližší informace o tomto licenčním řízení jsou dostupné ve výroční zprávě Rady za období od
1. 1. 2 0 0 2 - 3 1 . 12. 2002.
Programy zachytitelné na území Vyškova jsou vysílány ze stanovišť:
Například:
Kiss Hády - stanoviště Vyškov 104,1 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (počet obyvatel cca 49
000)
Rádio Beat - stanoviště Vyškov 91,1 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (počet obyvatel cca
38 000)
Rádio Čas - FM - stanoviště Vyškov 95,8 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (počet obyvatel cca
44 000)
Rádio Haná - stanoviště Vyškov 97,8 MHz a Vyškov 101,1 MHz, kmitočty přiděleny jako změny STP
(počet obyvatel cca 25 000 a cca 31 200 obyvatel)
Rádio Hey Brno - stanoviště Vyškov - Rousínov 94,4 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (počet
obyvatel cca 45 000)
Rádio Rubi - stanoviště Vyškov 96,4 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (počet obyvatel cca 27
000)
Rádio Krokodýl - stanoviště Vyškov 102,6 MHz, kmitočet přidělen v rámci licenčního řízení
Frekvence 1 - stanoviště Brno 104,5 MHz, kmitočet přidělen v rámci licenčního řízení
Rádio Impuls - stanoviště Brno 87,6 MHz, kmitočet přidělen v rámci licenčního řízení
Rádio Jih - stanoviště Hodonín 88,9 MHz, kmitočet přidělen v rámci licenčního řízení

Rada dále hodnotí změnu územního rozsahu vysílání na základě map, které zachycují území pokryté
signálem ze stávajících vysílačů a území pokryté signálem ze stávajících vysílačů + z nového vysílače
Vyškov město 98,4 MHz / 50 W, ze kterého se bude signál částečně překrývat s vysílačem Boskovice
94,2 MHz a Brno 103,4 MHz. V tomto případě se jedná o částečně pokryté území, tím dojde ke zlepšení
pokrytí na již pokrytém území a mírné rozšíření území. Toto mírné rozšíření územního rozsahu vysílání
po přidělení kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W není nepřiměřené a nepřekračuje meze přípustné
pro řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Ohledně mírného rozšíření územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 2 1 ,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. (změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu
vysílání), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) rozšíření pokrytého území
v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání.
Radě proto s ohledem na shora uvedené skutečnosti a důvody nezbylo než vyhodnotit posuzovaný
kmitočet Vyškov město 98,4 MHz / 50 W j a k o nebonitní.
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Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Vyškov město 98,4 MHz / 50 W dospěla Rada
k závěru, že jeho udělením nedojde k obcházení zákona a porušení zákazu podstatných změn parametrů
licence.

Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné
podobě vysílán jeho program Rádio PETROV, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence
(licence č.j. Ru/139/01).
Nemůže tak ve smyslu § 2 1 , odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. dojít ke změně základní programové
specifikace.
Jak vyplývá ze shora uvedených zjištění kmitočet Vyškov město 98,4 MHz / 50 W geograficky navazuje
na již přidělené kmitočty, nezměnily by se proto podstatně skutečnosti, které by byly hodnoceny při
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17, odst. 1 písm. c), e), g)
zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu k již pokrytému území.
Dále žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační (personální obsazení a konkrétní
organizační struktura), ekonomické (obchodní plán) a technické připravenosti k zahájení vysílání
z předmětného kmitočtu. Z hlediska transparentnosti vlastnických vztahů lze ze skutečností sdělených
žadatelem identifikovat konečného vlastníka žadatele.
V souvislosti s těmito skutečnostmi však rovněž není žádný důvod k t o m u , proč by změna územního
rozsahu vysílání v relativně malém rozsahu (jak shora uvedeno) měla vést k neudělení licence na
základě veřejného slyšení, neboť organizační připravenost je dána v souvislosti s j i ž probíhajícím
vysíláním z jiných kmitočtů a zahájením vysílání žňového kmitočtu se na ní nic nemění. Náklady na
zahájení vysílání již vyráběného programu z nového kmitočtu jsou v porovnání se zahajováním zcela
nového vysílání také podstatně menší a technickou připravenost žadatel popsal, přičemž s ohledem na
jeho skutečné provozování vysílání z jiných kmitočtů by Rada neměla důvod o jeho technické
připravenosti pochybovat.

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

V Praze dne: 5.2.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 16.1.2013, mapa VYŠKOV MĚSTO 98,4 MHz)
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Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2013.02.12 16:58:23 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č.4 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače VYŠKOV MĚSTO 98,4 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 243 obyvatel)

Měřítko:

697-6

I

10 km

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova í)£i/6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + t)20 2 j q 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.
www.rrtv.cz

PS KŘÍDLA,

s.r.o.

Kulkova 946/30
61400 Brno 14

Sp. zn./ldent.: 2012/288/zab/PSK
Č.j.: zab/706/2013
Zasedání Rady č. 3 - 2013 / poř.č.: 27

ROZHODNUTI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, PS
KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio PETROV
(licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to zvýšení výkonu kmitočtu Jihlava Bedřichov 98,0 MHz ze 150 W na 250 W, toto
rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. IČ: 25518674 se sídlem Kulkova 30, 614 00 Brno souhlas
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to zvýšení výkonu kmitočtu Jihlava Bedřichov 98,0
MHz ze 150 W na 250 W, souřadnice WGS 84: 15 36 21 / 49 25.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Jihlava
Bedřichov 98,0 MHz / 250 W.

Odůvodnění:

Účastník řízení PS KŘÍDLA, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV
(licence Ru/139/01), se souborem technických parametrů: Boskovice 94,2 MHz / 0,3 kW; Brno 103,4 MHz
/ 5 kW; Hodonín 92,8 MHz / 0,2 kW; Jihlava 98,0 MHz / 0,15 kW; Svitavy 92,9 MHz / 0,2 kW; Třebíč
104,8 MHz / 0,1 kW; Znojmo 92,8 MHz / 0,2 kW; Žďár nad Sázavou 98,0 MHz / 0,15 kW.
Provozovatel rozhlasového vysílání PS KŘÍDLA, s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 2. dubna 2012
č.j. 3707 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Velké Meziříčí - město, ul. Třebíčská 74b (hala P&L v průmyslové zóně) 96,2 MHz / 200 W, alt.
106,3 alt. 105,6-7 MHz / 100 W a zvýšení výkonu vysílače Jihlava - silo ZZN 98,0 MHz / 150 W na
98,0 MHz / 250 W pro program Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01).
Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 3.4.2012 č.j. zab/1386/2012) a
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (dále jen
ČTÚ).

Dne 10. ledna 2013 č.j. 380 byl radě doručen zkoordinovaný kmitočet:

Jihlava Bedřichov 98,0 MHz
souřadnice WGS 84: 15 36 21 / 49 25 20
ERPmax250 W
Navýšení ERPmax.
Podmínka stanovená ČTÚ při předání předmětného kmitočtu, (stejný vysílací program kmitočtů Jihlava
Bedřichov 98,0 MHz a Žďár nad Sázavou 2 98,0 MHz), zůstává v platnosti.
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 7. 1. 2013 a byla použita databáze počtu
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu).
Počet obyvatel je 55 109, což je o cca 4 100 obyvatel více.
Rada na 23. zasedání/2012

přidělila kmitočet Velké Meziříčí 7 105,7 MHz /100 W.

Technické oddělení Úřadu Rady vypracovalo srovnávací mapu území Jihlava Bedřichov 98,0 MHz
s výkonem 150 W a mapu území Jihlava Bedřichov 98,0 MHz s výkonem 250 W. Tyto mapy jsou
součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden.
Rada při posuzování žádosti o zvýšení výkonu vysílače Jihlava Bedřichov 98,0 MHz ze 150 W na 250 W
vycházela především z toho, že se nejedná o přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Jihlava
Bedřichov 98,0 MHz ze 150 W na 250 W. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který
provozovatel vysílání již využívá, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a v d a n é m případě se tak nemůže
jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází
tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení.
Z toho důvodu Rada nepřistupuje k vyhodnocení bonity předmětného souboru technických parametrů,
neboť i v případě závěru o dostatečné bonitě nově zkoordinovaného kmitočtu by licenční řízení z výše
popsaných důvodů vyhlášeno být nemohlo. Rada vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2006, č.j. 8 As 61/2005-91), která vyžaduje posuzování bonity
kmitočtu vždy v případě existence „neobsazeného" kmitočtu. O takovou situaci však v tomto řízení nejde,
neboť předmětem tohoto řízení žádný „neobsazený" kmitočet není.
Rada hodnotila změnu územního rozsahu vysílání na základě map předpokládaného územního rozsahu
vysílání z předmětného vysílače při výkonu 150 W a při výkonu 250 W, z něhož je patrné, že rozšíření
územního rozsahu vysílání při zvýšeném výkonu je téměř nulové, dojde především k posílení intenzity
signálu na území již pokrytém, a tedy toto zvýšení výkonu směřuje primárně ke zvýšení kvality příjmu
vysílání a ke zvýšení odolnosti vysílání na stávajícím území vůči rušivým vlivům.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 55 109 obyvatel
z předmětného kmitočtu dojde k navýšení počtu pokrytých obyvatel signálem pouze o cca 4 100 obyvatel
více. Zvýšení počtu obyvatel na území pokrytém signálem je tedy málo významné, což rovněž svědčí o
tom, že navýšení výkonu kmitočtu se projevuje především ve zvýšení kvality signálu na území již
pokrytém.
Ohledně nepatrného rozšíření územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení §
2 1 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. (změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu
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vysílání), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) rozšíření pokrytého území
v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je téměř nulová, že by nemohla vést k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.

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

V Praze dne: 5.2.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 16.1.2013, mapa Jihlava Bedřichov 98,0 MHz)
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Reason: Podpis dokumentu
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Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-602/2013-613 ze dne 8. 1. 2013.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače JIHLAVA BEDŘICHOV 98,0 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (55 109 obyvatel)

Pelhřimov

Měřítko:
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10 km

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 0 0 Praha 2

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

PS KŘÍDLA,

s.r.o.

Kulkova 946/30
61400 Brno 14

Sp. zn./ldent.: 2012/513/zab/PSK
Č.j.: zab/1600/2013
Zasedání Rady č. 7 - 2013 / poř.č.: 39

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele PS
KŘÍDLA s.r.o. IČ: 255 18 674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ: 614 00 o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč komín
104,8 MHz / / 100 W ze souřadnice WGS 84: 15E5224 / 49N1234 na souřadnice WGS 84: 15E5143 /
49N1225, toto:

rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA s.r.o. IČ: 255 18 674 se sídlem Brno, Kulkova 30, PSČ: 614 00,
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01), spočívající ve změně souřadnic
stanoviště kmitočtu Třebíč komín 104,8 MHz / 100 W ze souřadnice WGS 84: 15E5224 / 49N1234 na
souřadnice WGS 84: 15E5143 / 49N1225.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém
je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Třebíč
komín 104,8 MHz / / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 15E5143 / 49N1225.
Odůvodnění:
PS KŘÍDLA s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání
č.j.: Ru/139/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty:

programu

Rádio

PETROV

(licence

Boskovice 94,2 MHz / 0,3 kW; Brno 103,4 MHz / 5 kW; Hodonín 92,8 MHz / 0,2 kW; Jihlava Bedřichov
98,0 MHz / 0,25 kW; Svitavy 92,9 MHz / 0,2 kW; Třebíč 104,8 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 7 105,7 MHz
/ 0,1 kW; Vyškov město 98,4 MHz / 0,05 kW; Znojmo 92,8 MHz / 0,2 kW; Žďár nad Sázavou 98,0 MHz /
0,15 kW;

Účastník řízení, PS KŘÍDLA s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 14. června 2012 č.j. 5821 o změnu
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště
Třebíč 104,8 MHz / 100 W ze souřadnice WGS 84: 15E5224 / 49N1234 na souřadnice WGS 84:
15E5143/49N1225 pro program Rádio PETROV (licence č.j.: Ru/139/01)

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/2331/2012) a souhlasila s
odesláním výše uvedené změny souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč 104,8 MHz / 1 0 0 W ke koordinaci
na Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ).

Dne 26. ledna 2013 č.j. 2283 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet:

Třebíč komín 104,8 MHz
souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25
ERPmaxIOO W
Přesun kmitočtu na nové stanoviště.

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden
dne 22. 2. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.
Pro kmitočet Třebíč komín 104,8 MHz byl stanoven počet obyvatel na 42 975, což je o cca 3 975 obyvatel
více, než z původního stanoviště.

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky koordinace
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Technické oddělení Úřadu Rady vypracovalo srovnávací mapy území pokrytého signálem z vysílače
Třebíč komín 104,8 MHz provozovatele PS KŘÍDLA s.r.o. (původní souřadnice kmitočtu) + mapu
s novými souřadnicemi kmitočtu.
Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden.
V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Třebíč komín 104,8 MHz se nejedná o přidělení
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci
spočívající ve změně: ze souřadnice WGS 84: 15E5224 / 49N1234 na souřadnice WGS 84: 15E5143 /
49N1225 pro program Rádio PETROV. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který
provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a v d a n é m případě se tak nemůže
jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází
tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení.
Rada tudíž nebude přistupovat k vyhodnocení bonity předmětného souboru technických parametrů,
neboť i v případě závěru o dostatečné bonitě nově zkoordinovaného kmitočtu by licenční řízení z výše
popsaných důvodů vyhlášeno být nemohlo. Rada vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2006, č.j. 8 As 61/2005-91), která vyžaduje posuzování bonity
kmitočtu vždy v případě existence „neobsazeného" kmitočtu. O takovou situaci však v tomto řízení nejde,
neboť předmětem tohoto řízení žádný „neobsazený" kmitočet není.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 42 975 obyvatel
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku přesunu stanoviště o zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem rozhlasového vysílání o 3 975. Mírné rozšíření pokrytého území a zvýšení počtu na něm
usazených obyvatel je tedy málo významné.
Ohledně nepatrného rozšíření územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení §
2 1 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu
vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) rozšíření pokrytého území
v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání.
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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 (jeho málo významné
rozšířeno by nemělo vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle §
17 zákona č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.

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

V Praze dne: 9.4.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 27.2.2013, mapa - Třebíč 104,8 MHz)
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Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-19 103/2013-613 ze dne 22. 2. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TREBIC KOMÍN 104,8 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb..
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (42 975 obyvatel)

Měřítko:
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
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PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
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PS KŘÍDLA, s. r. o.
Lidická 48/1879
60200 Brno-Černá
Česká republika

Pole

Sp. zn./ldent.: 2014/235/bar/PSK
Č.j.: bar/1522/2014
Zasedání Rady č. 9 - 2014 / poř.č.: 25

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto
ROZHODNUTI
Rada uděluje společnosti PS KŘÍDLA, s. r. o. se sídlem Lidická 48/1879, 602 00 Brno-Černá Pole,
identifikační číslo 25518674, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rádio PETROV na kmitočtu 103,4 MHz o vyzářeném výkonu 5 k W z vysílacího stanoviště Brno,
kmitočtu 94,2 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 92,8 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hodonín, kmitočtu 98,0 MHz o vyzářeném výkonu 250 W
z vysílacího stanoviště Jihlava-Bedřichov, kmitočtu 92,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Svitavy, kmitočtu 104,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu
98,4 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Vyškov město, kmitočtu 92,8 MHz o vyzářeném
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Znojmo a kmitočtu 98,0 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího
stanoviště Žďár nad Sázavou na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Rádio PETROV
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 103,4 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Brno
• 94,2 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Boskovice
• 92,8 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Hodonín
• 98,0 MHz / 250 W, vysílací stanoviště Jihlava-Bedřichov
• 92,9 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Svitavy
• 104,8 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Třebíč
• 98,4 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Vyškov město
• 92,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Znojmo
• 98,0 MHz / 1 5 0 W, vysílací stanoviště Žďár nad Sázavou
Základní programová specifikace:
Hudební regionální stanice
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/139/01 ze dne 12. 6. 2001 ve znění pozdějších změn

1522-1

Odůvodnění:
Společnost PS KŘÍDLA, s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/139/01 ze dne 12. 6. 2001
ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/234/05 ze dne 28. 1 1 . 2005
prodloužena do 3 1 . 12. 2015.
Dne 28. února 2014 pod čj. 1649/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele PS KŘÍDLA, s. r. o.
o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel PS KŘÍDLA, s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 17. 2.
2014.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence,
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném
usnesením vlády.

V Praze dne: 29.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 29.4.2014, diagram využití rádiových kmitočtů)

„
„
1522-2

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.05.02 10:40:33 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

5SH S£řffi^íSSíSre
k

podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva).

Měřítko 1:750 000

T

t

i

^ í * a .

ureenych pro ana,o ové rozNasové vys.iani v pásmo VKV, stanovený
g

Jedn. identifikátor 318298-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14607/2019-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

3. 12. 2019, Praha

PS KŘÍDLA, s.r.o.
Lidická 1879/48, Černá Pole,
602 00 Brno

2019/757/blu
20-2019/poř. č. 5

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 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 PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se sídlem Lidická 1879/48, Černá
Pole, 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence č.j. Ru/139/01) podle § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by
nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 1. listopadu 2019 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/12792/2019-vra) provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio PETROV (licence č.j. Ru/139/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
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.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 5. listopadu 2019 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k předmětné žádosti provozovatele ve stanovené lhůtě
nevyjádřil.

V daném případě byla licence udělena dne 12. června 2001 v licenčním řízení o více účastnících.
Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Předpokladem takovéhoto posouzení
je zde srovnání současných licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami, které je
obsaženo v tabulce uvedené níže.
Základní programová specifikace (Hudební regionální stanice) zůstává beze změny.
Základní
programová
specifikace
Hudební
regionální
stanice

Současný
stav

Hudební
formát

Mluvené
slovo

Cílová
skupina

Těžiště
hudebního
formátu by
mělo být
vletech 1975 1985. Písně z
této doby by
měly tvořit
zhruba 50%
skladeb v
hodině.
Důležitým
prvkem v
image i zvuku
stanice je
česká hudba.
Součástí
formátu folk a
country.
30% domácí
hudební tvorby
denně.

7,5 - 10%
v denním
průměru

30 – 39
let

Zpravodajství
a servisní
informace
pravidelné
zpravodajství
maximálně
13x denně s
dominujícím
důrazem na
brněnskou
tématiku

Programové
schéma
Ráno na Petrově
(5.00 - 8.00 hod.)
- zpravodajské
relace, servisní
informace, aktuální
novinky
Dopoledne
s Petrovem 08.00 –
13.00 hod.)
- zpravodajské
relace do 9.00,
návrat do minulosti,
servisní informace
Odpoledne
s Petrovem (13.00
– 18.00 hod.) zpravodajské relace
od 14:00, servisní
informace, kulturní
tipy s vazbou k
regionu, návrat do
minulostí, soutěž
Magazín Rádia
Petrov (18.00 –
19.00 hod.)
- tématický pořad s
hosty, každý den na
jiné téma
Večer na Petrově
(19.00 – 0.00 hod.)
- kontaktní pořady,
servisní informace,
písničky na přání

Hudební
regionální
stanice

Navrhované
změny

Hity od 80. let
do současnosti
s důrazem na
českou a
slovenskou
hudební
scénu.
Zastoupeny
mohou být
žánry popu,
folku i country.
Poměr české a
slovenské
hudby oproti
hudbě
zahraniční
minimálně 30
%.

6 – 10 %
v denním
průměru

od 30 do
49 let

Podíl zpravod.
relací
(zpravodajství,
počasí,
doprava,
kulturní tipy,
sněhové
zpravodajství,
reportáže) ve
všedních
dnech
minimálně 20
% z celkového
objemu
mluveného
slova, o
víkendech a
svátcích podle
aktuální míry
potřeb
veřejnosti.

Ranní vysílání
- největší podíl
mluveného slova,
zprávy každou
půlhodinu,
předpověď počasí
Dopolední vysílání
- roste oddíl hudby
oproti mluvenému
slovu, rozhovory,
zajímavost, soutěže
Odpolední
vysílání
- akcent na
zpravodajský
přehled, dopravní
aktuality, reakce na
události daného
dne, komentáře
Večerní vysílání
- primárně hudba,
mluvené slovo a
zpravodajství je
omezeno na
minimum
Víkendové
vysílání
- primárně hudba,
méně mluveného
slova, aktuální
informace, dopravní
zpravodajství,
předpověď počasí






Provozovatel navrhoval provést změnu licenčních podmínek v návaznosti na změny
rozhlasového trhu, přičemž navrhované změny mají více odpovídat současným potřebám
posluchačů.
Změna týkající se vymezení hudebního formátu byla zdůvodněna záměrem provozovatele
zpřesnit popis hudebního formátu, přičemž provozovatel plánoval zachovat poměr české a
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který je stanoven na minimálně 30% české a
slovenské z celkové hudební produkce. Požadovaná změna koresponduje s vymezením
programu i s jeho základní programovou specifikací.
Provozovatel žádal o sjednocení celkového podílu zpravodajských a servisních informací.
Podíl zpravodajských relací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, sněhové
zpravodajství, reportáže) by měl nově tvořit ve všedních dnech minimálně 20 % z celkového
objemu mluveného slova a o víkendech a svátcích máme zájem zařazovat zpravodajské
relace. Tato změna měla podle provozovatele umožnit větší variabilitu s ohledem na aktuální
dění a potřebu zařadit důležité informace do vysílání. Požadovaná změna by nevedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení.






Provozovatel dále žádal o úpravu podílu mluveného slova, který je dle současných licenčních
podmínek stanoven na 7,5 – 10% v denním průměru. Provozovatel namísto toho navrhl
stanovit podíl mluveného slova v rozmezí 6 – 10% v denním průměru. O tuto změnu
provozovatel žádal z důvodu dodržení podmínek především ve víkendových dnech, kdy je
potřeba a preference mluveného slova u posluchačů relativně nižší. Požadovaná změna není
v rozporu se základní programovou specifikací daného programu a změna ze současných
7,5 - 10% podílu mluveného slova na rozmezí 6 až 10% není změnou, která by zásadně
změnila přínos programu pro posluchače.
Provozovatel žádal o změnu vymezení cílové skupiny z 30+ na 30 – 49 let; tento posun
v zásadě nemění profil programu a jeho přínos pro posluchače.
Provozovatel též žádal o změnu programového schématu. Tato změna měla spočívat
primárně ve změně názvů jednotlivých bloků vysílání, přičemž obsah těchto bloků zůstává
v zásadě zachován. Jedinou významnou obsahovou změnou je zde zrušení hodinového
diskusního pořadu Magazín Rádia PETROV, který ej vysílán čtyřikrát týdně mezi 18. a 19.
hodinou. Důvodem má být dle provozovatele změna přístupu k aktuálním a diskusním
tématům, která chce provozovatel přenést do celého dne formou krátkých otázek a odpovědí
v moderátorských vstupech a zpravodajských relacích, nikoliv koncentrovaně v jednom
pořadu. Změna programového schématu nesnižuje sama o sobě přínos programu po
posluchače a nevedla by k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Zařazování lokálního programu
Provozovatel zároveň požádal o zrušení licenční podmínky spočívající v možnosti odpojování
úzce regionálního bloku nazvaného Zpravodajství ze Žďárska na vysílači Žďár nad Sázavou 98,0
MHz / 0,15 kW ve vysílacím čase od 18:00 do 19:00 hodin. S touto licenční podmínkou Rada
vyslovila souhlas svým rozhodnutím sp.zn. 2009/676/CUN/PS ze dne 30. června 2009, kterým
byly změněny původní licenční podmínky programu. Provozovatel požádal o změnu licenčních
podmínek, spočívající ve zrušení zařazování lokálního programu, s tím, že po provedení změn
licenčních podmínek zamýšlí vysílat na všech kmitočtech totožný program.
V předmětném případě tato jedna konkrétní změna, znamenající zrušení vysílání lokálního
programu prostřednictvím technologie odpojování, není změnou, která by vedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. K zařazení lokálního programu do vysílání došlo na základě
změny, která proběhla až po udělení předmětné licence, a tehdy ještě neexistující vysílání
lokálního programu prostřednictvím technologie odpojování tedy nemohlo mít vliv na původní
rozhodnutí Rady o udělení licence v době, neboť Rada v tomto svém původním rozhodnutí
vycházela z tehdejšího stavu věci. Takováto změna tedy nepředstavuje popření výsledku
původního licenčního řízení a není změnou, která by odporovala ustanovení § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb.; Rada s ní tedy může udělit souhlas.
Navrhované změny nejsou v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních
podmínek v porovnání s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním
licenčním řízení a nemění charakter programu. Požadované změny by tudíž nevedly k neudělení
licence na základě veřejného slyšení a jsou tak v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. Rada tudíž mohla s požadovanými změnami udělit souhlas a rozhodla tak, jak je
uvedeno ve výroku.

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
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 – Licenční podmínky programu Rádio PETROV (licence č.j. Ru/139/01)

Rozdělovník
JIH REALITY, s.r.o., cj4uqrb
MEDIA BOHEMIA a.s., z5pe5hw
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., tjpm9nd
RKR s.r.o., ikvxujc
VALC Media, spol. s r.o., 5ci9nm2
VENTOR, s.r.o., yz2s7e7

Příloha - Licenční podmínky programu Rádio PETROV
(licence č.j. Ru/139/01)
Časový rozsah vysílání: 24 hodin
Základní programová specifikace: hudební regionální stanice

Charakteristika programu
Hudební formát:
Hudební schéma Rádia PETROV je zaměřeno na hity od 80. let do současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební scénu. Zastoupeny mohou být žánry popu, folku i country.
Poměr české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční je stanoven na minimálně 30% české
a slovenské z celkové hudební produkce Rádia PETROV. Naším cílem je nabízet
posluchačům přesně takový hudební mix, který požadují. V případě čtyřicátníků a padesátníků
je důležité, aby tato cílová skupina našla v našem programu hudbu a hity, se kterými vyrůstali
a které v době jejich mládí utvářely jejich hudební vkus. U mladší části cílové skupiny pak
klademe důraz na doplnění našeho mixu i o zastoupení současné tuzemské i zahraniční
hudební tvorby.
Cílová skupina:
Primární cílová skupina Rádia PETROV je tvořena posluchači ve věku od 30 do 49 let.
Vzhledem k poměrně široce rozkročenému hudebnímu formátu operujeme s přesahy do obou
sousedních dekád. Do sekundární cílové skupiny patří tedy posluchači v segmentu 20-29 let
a také 50-59 let. Těmto věkovým skupinám jsou kromě zvoleného hudebního formátu
upraveny „na míru“ také celkové vysílací schéma, výběr, zpracování a prezentace témat atd.
- a to samozřejmě i s ohledem na uvedené věkové přesahy.
Mluvené slovo:
Podíl mluveného slova se pohybuje v rozmezí 6-10 % celkového vysílacího času. Vysílání
Rádia PETROV je obecně založeno na příjemném a málo přerušovaném toku hudby.
Jakékoliv mluvené slovo musí mít vždy v dané situaci smysl a konkrétní význam. Moderátoři i
redaktoři hovoří spisovnou srozumitelnou češtinou, s minimálním výskytem složitých slovních
či větných spojení. Vyhýbáme se nářečím, slangu či vulgarismům.
Podíl zpravodajských a servisních informací:
Rádio PETROV je hudební rádio s akcentem na servisní informace a zpravodajství. Důraz
přitom klademe i na regionální dění. Podíl zpravodajských relací (zpravodajství, počasí,
doprava, kulturní tipy, sněhové zpravodajství, reportáže) tvoří minimálně 20% z celkového
objemu mluveného slova ve všední den a během víkendů a svátků odpovídá míře potřeb
veřejnosti a posluchačů.

Základní programové schéma:
Hlavním principem programového schématu Rádia PETROV je jednoduchost a proud hudby
doplněný o zpravodajské a servisní informace. Jsme především hudební rádio, které chce
svým posluchačům přinášet dobrou náladu a jejich oblíbené hity. Poměr hudby a mluveného
slova se mění v závislosti na potřebách posluchačů v jednotlivých fázích dne.
Ranní vysílání

Největší podíl mluveného slova je v ranním vysílání. Aktuální čas, nej důležitější zprávy,
předpověď počasí a dopravní zpravodajství - přesně to jsou stěžejní informace, které jsou
spolu s hudbou základem ranního vysílání Rádia PETROV ve všedních dnech. To vše
aktualizujeme každou půlhodinu. Kromě zpravodajského servisu jsou náplní ranního vysílání i
zajímavé pozvánky, očekávané události, případně rozhovory s hosty. Ranní zpravodajský
přehled je z celého dne nejrozsáhlejší. V průběhu rána se naše redakce snaží postupně
aktualizovat všechny zásadní informace a doplňovat do vysílání aktuální reakce a data.
Jednou z nejdůležitějších informací v ranního bloku Rádia PETROV je podrobná předpověď
počasí. V jeho prezentaci se opíráme o aktuální data a informace od meteorologů i našich
posluchačů.
Dopolední vysílání
V dopoledním vysílání roste podíl hudby a lehce klesá podíl mluveného slova. Po ranním bloku
s vyšším podílem informací pak posluchačům rádio dopoledne vytváří spíše příjemnou
hudební kulisu, kterou doplňují vstupy na aktuální téma. Naší strategií je dopoledne vybírat
pro posluchače podstatná témata a podávat je přehledným a jasným způsobem. Stejně jako
ráno mohou být i dopoledne náplní vysílání Rádia PETROV rozhovory s hosty, zajímavosti z
domova i ze světa, očekávané události, případně soutěže. Zpravodajské informace jsou
během dopoledne zpracovávány spíše do podoby přehledu základních aktualit.
Odpolední vysílání
Také odpoledne je hlavní složkou vysílání Rádia PETROV hudba. Postupně ale přibývá akcent
na zpravodajský přehled a monitorování dopravních aktualit. Zatímco dopoledne je u
zpravodajství stěžejní zejména přehled toho nejdůležitějšího z dění doma, ve světě a v
regionu, odpoledne už můžeme reagovat na přibývající události daného dne. S tím souvisí i
větší důraz na čerstvé reakce a komentáře. Odpoledne je více důležitý i přehled aktualit ze
silnic a dálnic, především z Brna a ostatních částí našeho regionu. Kromě agenturních
informací klademe důraz i na aktuální hlášení přímo od samotných řidičů. Pravidelnou součástí
odpoledního vysílání je i předpověď počasí - odpoledne už s důrazem na následující den.
Stejně tak i kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to nejdůležitější z akcí
následujícího dne.
Večerní vysílání
Večerní vysílání Rádia PETROV je primárně založeno na hudební produkci. Mluvené slovo,
servisní a zpravodajské informace jsou v tomto čase již omezeny na minimum.
Víkendové a sváteční vysílání
Víkend je na Rádiu PETROV hlavně ve znamení písniček. Tok hudby je o víkendu a během
státních svátků méně přerušován mluveným slovem. Součástí víkendového programu jsou i
tematické rozhovory s oblíbenými hudebními interprety a známými osobnostmi. Podíl
mluveného slova je menší než ve všední den a důraz je kladen především na aktuální
informace, dopravní zpravodajství, předpověď počasí a také tipy na zajímavé akce, které se
konají v našem regionu.

Další programové podmínky, kontrolovatelné parametry:
1. Podíl mluveného slova 6-10 %.
2. Podíl zpravodajských relací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, sněhové
zpravodajství, reportáže) ve všedních dnech minimálně 20 % z celkového objemu mluveného
slova, o víkendech a svátcích podle aktuální míry potřeb veřejnosti.
3. Poměr české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční minimálně 30 %.
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PS KŘÍDLA, s.r.o.
b4gvmn4
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
tjpm9nd
RKR s.r.o.
ikvxujc
MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 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 PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 255 18 674, se sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00
Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01 ze dne 12.6.2001) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 4. března 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/3893/2020-vra) provozovatele PS KŘÍDLA,
s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence Ru/139/01 ze dne 12.6.2001) podle ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio
BLANÍK.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle ustanovení § 21 odst.
3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s
kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 10. března 2020 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). K podkladům
řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
V důsledku udělení souhlasu s požadovanou změnou názvu programu nedojde k zásahu do práv třetích
osob, neboť součástí žádosti provozovatele PS KŘÍDLA, s.r.o. je souhlas společnosti MEDIA

BOHEMIA, a.s., coby držitele registrovaných ochranných známek k užívání názvu rozhlasového programu
Rádio BLANÍK, s užitím tohoto názvu pro označení programů vysílaných pod původním názvem Rádio
PETROV.
Změna názvu programu rovněž sama o sobě nezakládá důvod pro neudělení licence na základě veřejného
slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se
programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení a Rada rozhodla o udělení požadovaného
souhlasu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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 nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno
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ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst.
8 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.,
správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností RTV
Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499,
formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586.

Odůvodnění:
Dne 20. dubna 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6365/2020-vra) právního zástupce provozovatelů
rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, RTV Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS
KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, JUDr. Olgy Erhartové, advokátky, o
udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů rozhlasového vysílání RTV Cheb s.r.o., IČO: 182 33 651, PS
KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, coby zanikajících společností, formou
fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 267 65 586.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 24. dubna 2020 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku.
Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více než jedné právnické osoby – provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí,
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným
nebo akciové společnosti.

Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. disponuje 100% majetkovou účastí ve všech výše uvedených
společnostech.
V důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada zde vycházela z výpočtu pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých
provozovatelů, majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden
Českým telekomunikačním úřadem ve dnech 20. září až 17. října 2019.
Požadovaný souhlas je rovněž v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
a Rada tudíž souhlas s předmětnou fúzí udělila, přičemž jejím rozhodným dnem je datum 1.1.2020.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

