RADA CESKE REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz

ROZHODNUTI O UDĚLENI

http://www.rrtv.cz

LICENCE

Účastník řízení: Josef Hejl
Havlíčkova 626
Uničov
PSČ: 783 91

Č.j.:Ru/114/0l/fV#y
Zasedání Rady 8 bod 9
Vyřizuje : F.Kučera
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání, 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 panu Josefu Hejlovi, trvale bytem Havlíčkova 626, Uničov, r.č. 510331/246, IČO:
49588061, l i c e n c i
k
provozování
r o z h l a s o v é stanice
s názvem
RÁDIO RUBI.

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 R U B L ^Časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Nezávislá hudební a zpravodajskoinformační stanice.

3) Technické prostředky určené k vysílání:
kmitočtová síť sestávající z kmitočtů :

97,1 MHz/5 kW OLOMOUC-POHOŘANY
90,0 MHz/1 kW ŠUMPERK-TEMENICE
105,4 MHz/1 kW VRBNO POD PRADĚDEM
dle příslušných listů 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 0510. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č.4.
Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0510, doručená Radě dne
15.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Uřáciu Rady pod č.j. 645, doplněná podáním účastníka
řízení doručeným Radě dne 16.3.2001 pod č.j. 1059 s údaji stanovenými v § M zákona č. 468/1991
Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO RUBI,
výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddíle A, vložce
4321, ze dne 1.12.1997, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční banka a.s.,
pobočka Olomouc, expozitura Uničov, ze dne 16.1.2001), předložené v průběhu správního řízení a
projednané při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 27.4.2001.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s §
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 pan Josef Hejl, je způsobilý stát se provozovatelem s licencí v souladu s § 3
odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/1991 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 9.3.2001.

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 22.5.2001

PŘÍLOHA č.l
Název stanice : Rádio Rubi
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Základní charakteristika programu : hudební zpravodajsko-informační rozhlasová
stanice

Programová skladba vysílání obsahující:
a) profil stanice: regionální stanice se zaměřením na region
b) charakteristika programu: hudební a zpravodajsko- informační rozhlasová stanice se
zaměřením na oblast pokrývanou signálem
c) návrh kontrolovatelných programových parametrů: /.../
Podíl mluveného slova bude 10 až 15 % vysílacího času, počítáno bez reklamy a za období
jednoho měsíce. Součástí programu bude zpravodajství BBC, auto magazín, tématické
hudební pořady, svět filmu, naučné pořady o přírodě a lidském zdraví.
Podíl pořadů s regionálním zpravodajstvím a informacemi z území pokrývaného signálem,
vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne pod 33%, z mluveného slova za
měsíc.
Bude vytvořen prostor pro prezentaci regionální kultury a zpravodajství v souladu
s programovým formátem stanice.
Vzhledem k tomu, že Rádio Rubi je zaměřeno svým vysíláním a zpravodajstvím na oblast
části kraje Olomouc, mimo Jeseník je úměrné množství zpráv z dané oblasti k stanicím
významu nad regionálního a celoplošného.
/.../

e) cílová skupina recipientů: 20 - 40 let

Programové schéma

RADIA RUBI

06.00 -10.00 RANNÍ SPRCHA: Programový blok tvoří Po-Pá, každou
hodinu zprávy BBC z domova a ze světa, Po-Ne, zprávy o
počasí, dopravní zpravodajství, zprávy z regionu, zprávy z
kultury, sportu, horoskopy a zajímavosti. Tyto zprávy jsou
proloženy písničkami a reklamou.
10.00-19.00 HUDEBNÍ MARATÓN: Pořad je více zaměřen
informace a zajímavosti z regionu a hudební dění.
Po - Pá
Zprávy BBC z domova i ze světa každou hodinu.

i

na

Po - Ne

So, Ne

Doprava, sport, kultura, zajímavosti pro domácnosti.
V tomto čase budou také často zařazovány příspěvky našich
zpravodajů z jednotlivých míst regionu, soutěže, rozhovory
se sportovci, umělci, lékaři, učiteli, zástupci měst, obcí a
firem.
Více vstupů moderátorů směrovaných k využívání volného
času posluchačů na témata: dům, chalupa, zahrada, koníčky,
sport, kultura, zdraví, cestování, motorismus, písničky na
v

r

0

praní.
V

r

w

19.00 - 20.00 PÍSNIČKY NA PRANÍ:
Po-Ne
Tento pořad je ve večerním čase zaměřen na vylepšení
nálady posluchačů výběrem jejich oblíbených písniček na
přání s věnováním.
20.00-23.00 VEČERNÍ POŘADY
Po - Ne
Tyto pořady jsou určeny pro posluchače jednotlivých
hitparád různých formátů české, evropské i světové
populární hudby.
Pá,Ne
/.../pořad Seznamka/.../
Po - Ct
Po 22.00 hodině vysíláme naučný a osvětový pořad s Dr.
Radimem Uzlem. Ve večerních pořadech vysíláme
informace o kultuře a hudbě.
23.00-06.00 NOCNI E X P R E S
Po - Ne
Hudební pořad s informacemi z regionu doplněn reprízami
denních pořadů a mluvenými scénkami.
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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

Účastník

řízeni:

n

J o s e f Hejl - Radio Rubí
Mohelnická 807
783 91 Uničov

L
ROZHODNUTÍ

Č.j.: R z / 2 1 9 / 0 4 ^ ^
Zasedání Rady 23/ poř. č. 15
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

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 vyslání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Šb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 1 . prosince 2004

souhlas
se z m ě n o u s k u t e č n o s t í uvedených v žádostí o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio
Rubi, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/114/01 ze dne 22. května 2001 (ve znění změn), o kterou
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 1 1 . listopadu 2004, a t o z m ě n o u licenčních
podmínek spočívajících:
1.

v nahrazení zpráv BBC vysílaných každou celou hodinu v intervalu od 6.00 do 18.00 hodin vlastními
zprávami, které budou obsahovat informace z regionu, ČR a ze světa.

2.

v nahrazení pořadu MUDr. R. Uzla, který je vysílán od pondělí do čtvrtka vždy po 22.hodině hudebním
pořadem.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
dne 9. listopadu 2004.

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

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ

r

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http://wvvw-.rrtv.cz

Účastník řízení:
Josef Hejl
Havlíčkova 626
783 91 Uničov

L
Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/102/05Mm
Zasedání Rady 9/ poř. č. 13
Vyřizuje; Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jep Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 2 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 ustanovení § 4 6 z á k o n a č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 28. dubna 2005 toto
ř

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio Rubi prostřednictvím vysílačů,
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/114/01 ze dne 22. května 2 0 0 1 , ve znění pozdějších změn, se na
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 13. dubna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 1051, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3 1 . prosince 2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti ž á d o s t i :
- ověřený výpis z obchodního rejstříku z 4. dubna 2005;
- výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
Josef Hejl - 22. března 2005 - nemá záznam;
- potvrzení Finančního úřadu v Litovli, že k 31. březnu 2005 nemá daňové nedoplatky;
- potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci, že ke dni 6. dubnu 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:
VoZP ČR Olomouc potvrzuje, že k 6. dubnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
VZP ČR Olomouc potvrzuje, že k 6. dubnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
ZP METAL-ALIANCE divize Morava potvrzuje, že k 3 1 . březnu 2005 nemá splatný nedoplatek;
- čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 7. dubna 2005;
- čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 7. dubna 2005;
- čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 7. dubna 2005.

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.
t$

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 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 6. dubna 2005.

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

předseda
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Josef Hejl RÁDIO
IČ: 49588061
Mohelnická 807
783 91 Uničov
Česká republika

RUBI

Sp. znVIdent.: 2011/111/FOL/Jos
Naše zn.: FOL/642/2011
Zasedání Rady č. 3 - 2011 / poř.č.: 57

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a §
21 odst. 9 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 Josefu Hejlovi, IČO: 4958806, trvale bytem Mohelnická 807, 78391
Uničov, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO RUBI (licence Ru/114/01/1414 ze dne 22. května
2001) podle §21 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převedení licence z fyzické osoby
Josefa Hejla na právnickou osobu RÁDIO IBUR, s.r.o., IČO: 28643704, se sídlem Mohelnická 807,
78391 Uničov.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný
účinek.

V Praze d n e : 8.2.2011

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

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2011.03.01 14:34:03+01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

RÁDIO IBUR, s.r.o.
IČ: 28643704
Mohelnická 807
783 91 Uničov
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/900/zab/Jos
Č.j.:zab/520/2012
Zasedání Rady č. 3 - 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
RÁDIO IBUR, s.r.o. IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 783 91 o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO RUBI ( licence č.j. Ru/114/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to změně stanoviště kmitočtu Boskovice 95,6 MHz /
100 W, toto

rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli RÁDIO IBUR, s.r.o. IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807,
PSČ 783 91 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO RUBI ( licence č.j. Ru/114/01) spočívající ve
změně stanoviště kmitočtu Boskovice 95,6 MHz / 1 0 0 W z souřadnice WGS 84: 16 38 03 / 49 29 44
na souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 5 1 . Vzhledem ke změně ostatních technických parametrů
stanovil Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) přídavný útlum anténního vyzařovacího diagramu
tohoto kmitočtu: 2 dB / 1 7 0 - 200°.

Odůvodnění:
RÁDIO IBUR, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO RUBI ( licence č.j.
Ru/114/01). Technickým prostředkem vysílání jsou kmitočty: Boskovice 95,6 MHz / 0,1 kW; Hranice
102,5 MHz / 0,1 kW; Kroměříž 93,1 MHz / 0,1 kW; Olomouc 97,1 MHz / 5 kW; Prostějov 90,0 MHz /
0,2 kW; Přerov 95,4 MHz / 0,1 kW; Šumperk 90,0 MHz / 1 kW; Vrbno pod Pradědem 105,4 MHz / 1
kW; Vyškov 96,4 MHz / 0,2 kW; Zábřeh 105,4 MHz / 0,1 kW; Zlín 105,4 MHz / 0,2 kW.
Provozovatel rozhlasového vysílání RÁDIO IBUR, s.r.o. žádal dopisem doručeným Radě dne 4. října
2011 č.j. 7747 o změnu souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Boskovice 95,6 MHz / 1 0 0 W.
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Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/3210/2011) a souhlasila s
odesláním změny stanoviště kmitočtu Boskovice 95,6 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 16 38 03 /
49 29 44 na souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51 ke koordinaci na ČTÚ.
Dopisem doručeným Radě dne 16. ledna 2011 č.j. 737 ČTÚ předal Radě zkoordinovaný kmitočet:
Boskovice 95,6 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51
ERPmax (dBW) = 20
Vzhledem ke změně ostatních technických parametrů stanovil ČTÚ přídavný útlum anténního
vyzařovacího diagramu tohoto kmitočtu: 2 dB / 1 7 0 - 200°.
Současně ČTÚ Radě předal diagram využití výše uvedeného kmitočtu a stanovil 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. Dle výpočtu ČTÚ bude z vysílače kmitočtu Boskovice 95,6 MHz / 100 W
zásobeno 31 648 obyvatel.

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.
Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném
kmitočtu.

V Praze dne: 31.1.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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RÁDIO IBUR s. r. o.
Mohelnická 807
78391 Uničov
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2014/446/bar/RAD
Č.j.: bar/1875/2014
Zasedání Rady č. 11 - 2 0 1 4 / poř.č.: 17

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 RÁDIO IBUR s. r. o. se sídlem Mohelnická 807, 783 91 Uničov, identifikační číslo
28643704, 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 RUBI
na kmitočtu 97,1 MHz o vyzářeném výkonu 5 k W z vysílacího stanoviště Olomouc, kmitočtu 90,0 MHz
o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Šumperk, kmitočtu 105,4 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW
z vysílacího stanoviště Vrbno pod Pradědem, kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Boskovice, kmitočtu 102,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Hranice,
kmitočtu 93,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Kroměříž, kmitočtu 90,0 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Prostějov, kmitočtu 95,4 MHz o vyzářeném výkonu
100 W z vysílacího stanoviště Přerov, kmitočtu 96,4 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Vyškov, kmitočtu 105,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Zábřeh a kmitočtu 105,4 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Zlín na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
RÁDIO RUBI
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 97,1 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Olomouc
• 90,0 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Šumperk
• 105,4 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Vrbno pod Pradědem
• 95,6 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Boskovice
• 102,5 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Hranice
• 93,1 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Kroměříž
• 90,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Prostějov
• 95,4 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Přerov
• 96,4 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Vyškov
• 105,4 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Zábřeh
• 105,4 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Zlín
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Základní programová specifikace:
Nezávislá hudební a zpravodajsko-informační stanice
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/114/01 ze dne 22. 5. 2001 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost RÁDIO IBUR s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO RUBI šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/114/01 ze dne 22. 5. 2001
ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/102/05 ze dne 16. 5. 2005 prodloužena
do 31. 12. 2015.
Dne 25. dubna 2014 pod čj. 3276/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO IBUR s. r. o.
o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 2 3 1 /
/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 RÁDIO IBUR 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 9. 4.
2014.
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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: 2 7 . 5 . 2 0 1 4

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2 7 . 5 . 2 0 1 4 , d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)

„o-,,-

1o/

„

o-o

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.05.30 08:30:43 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha k dopisu čj. Č T Ú - 2 3 6 3 7 / 2 0 1 4 - 6 1 3 z e d n e 15. 5. 2 0 1 4 .
D i a g r a m využití rádiových kmitočtů provozovatele R Á D I O IBUR s.r.o. u r č e n ý c h pro a n a l o g o v é rozhlasové vysílání v p á s m u V K V , s t a n o v e n ý
podle vyhlášky č. 2 2 / 2 0 1 1 S b . ( m o d r á barva).
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Jedn. identifikátor 363803-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14137/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

13. 10. 2020, Praha

RADIO IBUR s.r.o.
Mohelnická 807
78391 Uničov

2020/687/blu
16-2020/poř. č. 13

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 10 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 uděluje společnosti RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807,
PSČ 78391, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RADIO RUBI (licence č.j. Ru/114/01) podle ustanovení § 21
odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č.j.
Ru/32/99) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.

Odůvodnění:
Dne 20. srpna 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
(č.j. RRTV/12601/2020-vra) společnosti RADIO IBUR s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO RUBI (licence č.j. Ru/114/01) podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.
Podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání
s licencí po předchozím souhlasu Rady přejímat program jiného provozovatele rozhlasového
vysílání s licencí včetně identifikace přejímaného programu, pokud tím nedojde ke změně
základní programové specifikace. Provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program ani části
programu od provozovatele vysílání ze zákona.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 31. srpna 2020 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady. Vzhledem k tomu, že předmětné licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem,
nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů
by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty.

K předmětné žádosti se nicméně svým podáním č.j. RRTV/13200/2020-vra, které bylo Radě
doručeno dne 8. září 2020, vyjádřila společnost HAMCO, s.r.o. Tato společnost nicméně nebyla
žadatelem v původním licenčním řízení a není tedy dalším účastníkem řízení; v rámci řízení o
žádosti provozovatele se tudíž mohla vyjádřit pouze jakožto odborná veřejnost.
Společnost HAMCO, s.r.o. ve svém vyjádření uvedla k předmětné věci následující:
-

-

-

-

Bez licenčního řízení by došlo k podstatné změně programu v kontextu základních
měřitelných parametrů. Např. u programu RADIO RUBI jsou kontrolovatelným
programovým parametrem podíl pořadů s regionálním zpravodajstvím a informacemi z
území pokrývaného signálem, vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne
pod 33%, z mluveného slova za měsíc. U programu Radio BLANÍK je pak regionalita
zmíněna pouze jako jedna z možností bez měřitelného údaje.
Dle licenčních podmínek jsou cílové skupiny těchto stanic specifikovány takto: Cílová
skupina Rádio BLANÍK 30 – 49 let a RADIO RUBI 20 – 40 let.
Dále má RADIO RUBI povinnost podílu mluveného slova mezi 10 – 15% vysílacího času,
počítáno bez reklamy a za období jednoho měsíce. U programu Radio BLANÍK pak podíl
mluveného slova je v ranním vysílání V rozmezí 10-15%, ale v dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak jedná o rozpětí pouze 6-10%, což formát programu
RADIO RUBI nesplňuje.
Touto změnou navíc nedojde k zákonné povinnosti provozovatele nabídnout nový a
originální program ve smyslu zajištění pluralitního vysílání. Touto změnou naopak může
dojít k narušení hospodářské soutěže a to jednak šířením jiného programu než na jaký
byla licence udělena a pak také zásadním posílením pozice jednoho mediálního domu na
úkor ostatních bez řádné soutěže.
Dále též může po případném schválení žádostí, které jsou aktuálně zveřejněné na úřední
desce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, (změna názvu stanice Helax na Rádio
BLANÍK a přejímání programu Rádio BLANÍK společností Radio IBUR) u programu Rádio
BLANÍK dojít k pokrytí rozhlasovým analogovým vysíláním z více než 80% celkového
počtu obyvatel dle § 57 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.

Zákon č. 231/2001 Sb. v zásadě uvádí jako jediné kritérium kdy, Rada nemůže udělit souhlas
s přejímáním programu jiného provozovatele, situaci, kdy by došlo ke změně základní
programové specifikace. V tomto ohledu bylo zapotřebí porovnat základní programovou
specifikaci současného programu (RADIO RUBI) a programu, který chce provozovatel přejímat
(Rádio BLANÍK).
Základní programové specifikace - srovnání:
Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) - Hudební regionální stanice
RÁDIO RUBI (licence č.j. Ru/114/01) – Nezávislá hudební a zpravodajsko-informační stanice
Z výše uvedeného porovnání vyplynulo, že obě základní programové specifikace nejsou proti
sobě v rozporu. V důsledku přejímání programu Rádio BLANÍK by nemělo dojít k změně základní
programové specifikace programu RADIO RUBI. Žádost provozovatele tedy není v rozporu
s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb. Zároveň se nejedná o situaci, kdy by
provozovatel měl v úmyslu přebírat program ani části programu od provozovatele vysílání ze
zákona, a tím by porušil ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb.; společnost MEDIA
BOHEMIA a.s., jejíž program chce provozovatel přebírat, provozovatelem, vysílání ze zákona
není.
Zároveň není možno dovodit, že by udělením souhlasu došlo k popření výsledku původního
licenčního řízení. V předmětném původním licenčním řízení byl jediným žadatelem o udělení

licence provozovatel, jenž nyní žádá o udělení souhlasu s přejímáním programu Rádio BLANÍK.
Udělením souhlasu tedy nedojde k zásahu do práv dalších účastníků řízení, tj. provozovatelů,
kterým nebyla udělena licence s totožným souborem technických parametrů. Společnost
HAMCO, s.r.o. přitom není takovýmto účastníkem řízení, neboť se původního licenčního řízení
vůbec neúčastnila. Nedá se dovodit, že by provozovatel neuspěl v licenčním řízení, kdyby
nepředstavil projekt s parametry odpovídajícím současným licenčním podmínkám programu
RADIO RUBI; vzhledem k tomu, že provozovatel byl jediným žadatelem o udělení licence, dá se
naopak předpokládat, že by mu licence byla udělena i s jiným projektem. Udělení požadovaného
souhlasu tedy nemůže znamenat popření původního licenčního řízení či rozhodnutí o udělení
licence provozovateli. To, že se programy RADIO RUBI a Rádio BLANÍK částečně liší z hlediska
cílové skupiny, podílu mluveného slova či podílu regionálních informací, nezakládá důvody pro
neudělení souhlasu s požadovanou změnou. Jak již bylo konstatováno výše, provozovatel byl
jediným účastníkem licenčního řízení a jeho projekt tedy nesoutěžil s projekty jiných žadatelů.
Není tedy možné předpokládat, že by odlišné navrhované parametry programu znamenaly, že by
provozovateli nebyla udělena licence ve prospěch jiného žadatele. Změny programu, ke kterým
dojde v důsledku přejímání programu Rádio BLANÍK, by tudíž ani neznamenaly neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
Argument společnosti HAMCO, s.r.o., že přejímání programu Rádio BLANÍK bude znamenat
porušení povinnosti provozovatele nabídnout nový a originální program ve smyslu zajištění
pluralitního vysílání a povede k narušení hospodářské soutěže, není v dané situaci možné
přijmout jako platný. Jak již bylo uvedeno, provozovatel byl jediným žadatelem o udělení licence
s tímto souborem technických parametrů; to, že dojde ke změně šířeného programu oproti
udělené licence, tudíž neznamená popření původního licenčního řízení. Zákon č. 231/2001 Sb.
pak přejímání programu jiného provozovatele umožňuje; to, že provozovatel této možnosti
využije, je tudíž v souladu se zákonem č. 231/2001 a neznamená to porušení jeho povinností
vyplývajících z tohoto zákona. Zároveň požadované přejímání programu není ani narušením
hospodářské soutěže, neboť k němu dochází v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a na
základě svobodné dohody dvou aktérů trhu, která přitom nijak neporušuje zákonnou regulaci
v oblasti rozhlasového vysílání. Jediná omezení, která v tomto směru klade zákon č. 31/2001 Sb.,
jsou omezení vyplývající ze zajišťování plurality informací v místním a regionálním rozhlasovém
vysílání; v tomto ohledu nicméně k porušování zákona č. 231/2001 Sb. nedochází.
Společnost HAMCO, s.r.o. dále argumentovala možností toho, že programová síť Rádia BLANÍK
by v případě udělení souhlasu překročila omezení programové sítě dané ustanovením § 57 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb. Podle tohoto ustanovení nesmí programová síť pokrývat rozhlasovým
vysíláním více než 80 % celkového počtu obyvatel České republiky, počítáno podle údajů
vyplývajících z posledního sčítání lidu, přičemž do celkového počtu obyvatel České republiky
se započítává vždy každý pokrytý obyvatel pouze jednou. V roce 2019 provedl Český
telekomunikační úřad na žádost Rady výpočet pokrytí obyvatel České republiky jednotlivými
programovými sítěmi. Dle tohoto výpočtu programová síť „RÁDIO BLANÍK“ pokrývala 57,2%
obyvatel České republiky a tudíž zde byl výrazný rozdíl oproti 80%, které ustanovení § 57 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb. udává jako maximální hranici pro pokrytí programovou sítí. Ani
v případě přejímání programu Rádio BLANÍK v rámci vysílání programu RADIO RUBI (licence č.j.
Ru/114/01) tedy není riziko, že by došlo k překročení omezení daného ustanovením § 57 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.
Na základě výše uvedeného Rada konstatovala, že žádost provozovatele neodporuje ustanovení
§ 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb. Zároveň udělením souhlasu nedojde k popření výsledků
původního licenčního řízení, neboť v něm byl jediným žadatelem provozovatel, který nyní o
změnu žádá. Rada tedy rozhodla o udělení souhlasu, tak jak je uvedeno ve výroku 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

