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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

103/1992 s b . ř o RaSě čeSké rennhl?v ° d S t - 1 P í s m - e) zákona č. 
vysílání, podle § i 2 ^ a ^ f ^ * * * ^ - h l a s o v é a televizní 

4b«/l991 Sb., v platném znění, 
a § 46 zákona č. 

r o z h o d n u t í 



Rada uděluje společnosti BBC IČO: 25616803 Radiocom (Praha) s . r . o . , se 
sídlem v Praze 1, Opletalově u l . 5/919, l i c e n c i k provozování 
rozhlasového vysílání v pásmu VK I I na sít následujících kmitočtů: 

Plzeň-Krkavec 98,6/1 kW 
České Budějovice-město 89,8/1 kW 
Brno-Hády 101,3/0,15 kW 
Praha-Strahov 101,1/1 kW 
Ústí nad Labem-město 105,8/1 kW 
Hradec Králové-Hoděšovice 99,1/1 kW 

d l e příslušných kmitočtových přídělů, na dobu 3 l e t . P l a t n o s t l i c e n c e 
se stanovuje ode dne 8.7.1998 do dne 8.7.2001. 

Název s t a n i c e j e BBC, časový rozsah vysílání j s o u 24 hodiny denně, 
základní s p e c i f i k a c e programu: "Zpravodajství, p u b l i c i s t i k a , 
vzdělávání, s p o r t , zábava". 

V souladu s § 12, odst.2, zákona č. 468/91 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, j e provozovatel 
s licencí povinen z c e l a dodržovat veškeré údaje týkající se programové 
skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o l i c e n c i č. RR 0349. Tyto údaje tvoří t e x t bodů č. 1) - 5) 
přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí a t e x t jednotlivých šesti s t r a n přílohy 
č. 2 tohoto rozhodnutí. 

Pro účely výpočtu k o m p a t i b i l i t y kmitočtů s prostředky letecké navigace 
j e provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České 
r e p u b l i k y pro rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílačů 
daného kmitočtu do provozu. Totéž platí i o vyřazení vysílačů 
z provozu. 

Přílohy č. 1 a 2 a šest příslušných kmitočtových přídělů s připojenými 
seznamy rušících vysílačů a pravděpodobného dosahu pokrytí, které 
tvoří přílohy č. 3 - č. 8, j s o u nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 
0349 ze dne 19.12.1997 s údaji stanovenými v § 11 zákona č.468/91 Sb., 
v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména p r o j e k t rozhlasové 
s t a n i c e BBC, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského 
obchodního soudu v Praze v oddíle C, vložce 55138 ze dne 20.10.1997 
a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá 
obchodní banka, a . s . , hlavní pobočka Praha 1 ze dne 3.12.1997), 
předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném 
slyšení dne 3.2.1998 a při veřejném slyšení 4.2.1998. 



Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 
Sb., v platném znění, konstatovala, že udělením l i c e n c e žadateli 
nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných sdělovacích 
prostředcích působících v ČR. Rada u s o u d i l a , že p r o j e k t r e s p e k t u j e 
zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně 
pestrou a vyváženou skladbu pořadů. 

Rada k o n s t a t o v a l a , že společnost BBC Radiocom (Praha) s . r . o . j e 
způsobilá stát se provozovatelem s licencí v souladu s § 3 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. 

O p o v i n n o s t i dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 2 zák. č. 301/1995 Sb., novelizujícího zákon 
č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle 
kterého Rada může rozhodnout , že údaje týkající se programové skladby 
uvedené žadatelem v žádosti o l i c e n c i budou zčásti nebo z c e l a závazné 
pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že údaje uvedené 
v přílohách č. 1 a č . 2 tohoto rozhodnutí j s o u pro provozovatele 
závazné. 

Účastník řízení z a p l a t i l správní poplatek ve výši Kč 15 000,- zákona 
č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 2.12.1997. 

P O U Č E N Í : 

P r o t i tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. 

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

Provozovatel s licencí j e podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona č. 
468/91 Sb., v platném znění, povinen z a p s a t předmět podnikání, 
plynoucí z udělené l i c e n c e do obchodního rejstříku. 

V Praze dne 24.2.1998 

J o s e f 
předseda R, 

pro r o z h l a s 
r e p u b l i k y 
ní vysílání 
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B I B I C RADIOCOM (Praha) s.r.o. 
Opletalova 5/7, 110 00 Praha I, Czech Republic 
Tel.: +420 (0)2 22 09 8176 (-7) 
Fax: +420 (0)2 22 09 8179 
E-mail: radiocom@bbc.cz 

RadaČR 
pro rozhlasové a televizní vysílání, 
Krátká 10, 
100 00 Praha 10 

ÚRAD r a d y č e s k é r e p u b l i k y 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Eř° H - 0 8 - 1998 ^ 

C.J. ÁJ 

Praha, 10. června 1998 

Vážení, 

podle předchozí předběžné ústní dohody si dovoluji navrhnout následující (dočasný) popis programu 
BBC, který bude vysílat nový držitel licence, tedy BBC Radiocom (Praha) s.r.o., a to společně 
s časovým údajem, dokdy bude předložena informace o zamýšlených programových změnách: 

BBC Radiocom (Praha) s.r.o. zajistí nepřetržitý programový proud, v jehož rámci bude/budou 

1) týdně nejméně 14 hodin a 20 minut programu v češtině z produkce BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 
a z produkce české redakce BBC v Londýně. Jeho součásti jsou od pondělí do pátku zprávy 
každou hodinu od 6.00 do 20.00 a zpravodajsko-publicistické pořady v 7.00, 8.00, 13.00, 16.30 a 
20.00, v sobotu a neděli pořady ve 20.00, 

2) na frekvenci Praha 101,1 FMv pracovní dny v programové spolupráci se zahraničním vysíláním 
Českého rozhlasu jednu hodinu programu v angličtině pro cizince, žijící v Praze, a zahraniční 
návštěvníky hlavního města, jehož součásti budou mj. zprávy z České republiky, publicistické 
příspěvky s českou tématikou a kulturní informace, 

3) na ostatních frekvencích ve smyslu rozhodnutí Rady čj. Rz/102/96-30.10.96/1919 ze dne 23. 7. 
1996 v rámci regionálního vysílání a v programové spolupráci s Českým rozhlasem od pondělí 
do pátku až 4 hodiny programu stanice Český rozhlas 2 — stanice Praha, 

4) vybrané příspěvky z produkce slovenské redakce BBC, a to především zprávy, publicistické a 
kulturní příspěvky a výuka angličtiny, 

5) ve zbývajícím čase program BBC World Service v angličtině, jehož součásti budou mj. zprávy a 
publicistika, výuka angličtiny, další vzdělávací pořady a pořady kulturní, zábavné a sportovní. 

Držitel licence do šesti měsíců od počátku její platnosti bude Radu informovat o zamýšlených 
programových změnách, jejichž cílem bude další přiblíženi struktury a obsahu programu potřebám 
českého posluchače. 

Se srdečným pozdravem 

Jiří Hodač, 
jednatel, 
BB€-Rariiocom (Praha) u q 

IČO 25616803 DIČ 001-25616803 
Bankovní spojeni: ČJ. obchodní banka. Na Příkope 14. 110 00 Praha 1 c.0. 800659583/0300 

BBC RADIOCOM (Praha) j.r.o. jt loviátti I h o pan of 
B B C W O R L D SERVICE 

mailto:radiocom@bbc.cz
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n . / l b ) Charakteristika programu 

BBC Radiocom (Praha) s.r.o. bude zajišťovat obsah a strukturu programu v 
souladu s produkčními zásadami BBC, jak jsou podrobně rozvedeny v 
"Producer's Guidelines", které má Rada k dispozici. 

Těžiště programu bude ve zpravodajství a publicistice, přičemž se bude velká 
pozornost věnovat mj. i pořadům naučným a vzdělávacím, výuce angličtiny a 
kvalitním zábavným programům. 

Program se skládá z pořadů BBC v češtině, pořadů BBC v angličtině, pořadů 
BBC ve slovenštině a regionálního vysílání ve spolupráci s Českým rozhlasem, 
zařazovaného v rámci programové spolupráce ve smyslu rozhodnutí Rady 
České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání č.j. Rz/102/96-
30.10.96/1919 ze dne 23. 7. 1996. Příspěvky CRo v české řeči budou ve smyslu 
uvedeného rozhodnutí Rady nadále zařazovány pro programu na 
mimopražských frekvencích, zatímco v Praze bude pokračovat spolupráce se 
zahraničním vysíláním CRo v angličtině. 

Charakteristiku programu ilustruje následující typické vysílací schéma. 

Vysílací schéma anglického programu v zimním období 1997 - 98 je zřejmé 
z přílohy. Anglický program se na frekvencích VKV v České republice bude 
vysílat ve zbývajícím čase mimo relace BBC v češtině, relace BBC ve 
slovenštině, lekce angličtiny mimo pravidelné programy a pořady, vysílané 
v rámci programové spolupráce Českým rozhlasem. 
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EL/1 c) Vysílací schéma 

Příklad typického vysílacích schématu pro všechny uvedené frekvence 
v zimním období 1997-8. 

1. Program v češtině 

Pondělí - pátek 

0600-0605 Zprávy 
0700-0715 „Svět o sedmé" 

Zprávy (3'), publicistika, přehled tisku, lekce angličtiny 
0800-0830 „Dobré ráno s BBC" 

Zprávy (5'), rozhovory, komentáře, přehled tisku, reportáže, 
příspěvky spolupracovníků z různých částí světa 

0900-0905 Zprávy 
1000-100.5 Zprávy 
1100-1105 Zprávy 
1200-1205 Zprávy 
1300-1315 „Svět o jedné" 

Čtvrthodina ilustrovaných (= rozšířených informacemi od 
zpravodajů, výroky politiků atd.) zpráv 

1400-1405 Zprávy 
1500-1505 Zprávy 
1600-1605 Zprávy 
1630-1700 „Svět před pátou" 

Ilustrované zprávy, rozhovory, komentáre, telefonáty z CR i 
ze světa, o čem se mluví. 

1700-1705 Zprávy 
1800-1805 Zprávy 
1900-1905 Zprávy 
2000-2015 „Svět o osmé" 

Zprávy (3'), publicistický pohled na hlavní události dne i do 
jejich zákulisí 

Sobota 

2000-2030 „Týden ve světě" 
přehled klíčových událostí uplynulého týdne ve světě 
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„Týden v Británii" 
přehled nejdůležitějších událostí uplynulého týdne na britské 
politické scéně a v jejím zákulisí 

Neděle 

2000-2030 „30 minut od Greenwiche" 
Třicetiminutový pořad pro mladé posluchače: hudební 
novinky, životní styl, informace o zájmech a problémech 
mladých lidí v zahraničí, soutěž o ceny 

2. Program ve slovenštině 

Pondělí - pátek 

0500-0505 Zprávy 
0645-0700 Zprávy, publicistika 
2100-2130 Zprávy, publicistika, lekce angličtiny 
2200-2205 Zprávy 
0000-0005 Zprávy 

Sobota - neděle 

0645-0715 Zprávy, publicistika, lekce angličtiny 
2100-2130 Zprávy, publicistika, lekce angličtiny 
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v 
3. Regionální vysílání v rámci programové spolupráce s Českým rozhlasem 

Pondělí - pátek 

PRAHA 101,1 MHz 

0715-0730, 
1315-1330 a 
1730-1800 Zahraniční vysílání Českého rozhlasu v angličtině 

ve spolupráci s BBC 
Zprávy, publicistika, kulturní informace pro rezidenty, 
mluvící anglicky, a zahraniční návštěvníky Prahy 

BRNO 101.3 MHz, ČESKÉ BUDĚJOVICE 89,8 MHz,  
HRADEC KRÁLOVÉ 99,1 MHz, PLZEŇ 98,6 MHz,  
ÚSTÍ NAD LABEM 105,8 MHz 

1005-1100 a 
1105-1200 Český rozhlas 2 - Stanice Praha 

„Host do domu" 
Přehled tisku, komentář, esej, životní styl, hudební pořad, 
Setkání s... 

1405-1500 a 
1505-1600 Český rozhlas 2 - Stanice Praha 

„A teď vám povím" 
Publicistika, hudba, zábava, společnost 

4. Výuka angličtiny 

Kurzy angličtiny se vysílají v rámci českého i slovenského programu. Délka 
jednotlivých lekcí i jejich přesné umístění v rámci českých a slovenských relací 
se mění podle předpokládaného rozsahu a složení cílové skupiny posluchačů a 
stupně náročnosti kurzu. 

5. Program B B C v angličtině 
se vysílá ve všech zbývajících vysílacích časech. 
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EL/1 d) Cílová skupina recipientů 

International Broadcasting Audience Research připravuje analýzy průzkumů 
poslechovosti vysílání BBC ve všech používaných jazycích. Při přípravě 
průzkumů poslechovosti spolupracuje s předními místními agenturami. 

Údaje z letošního roku svědčí o tom, že posluchači BBC v České republice patří 
do populační skupiny s nadprůměrným vzděláním. Věkové složení posluchačů 
starších 15 let je velmi blízké věkovému složení celé české populace. Znamená 
to tedy, že mezi posluchači BBC najdeme představitele všech typických 
věkových kategorií. 

v 

Česká republika je zemí s velkou tradicí rozhlasového vysílání. Součástí spektra 
možností rozhlasového poslechu je po celá desetiletí i nabídka BBC: kromě 
"tradičních" posluchačů tuto možnost objevuje a oceňuje stále více těch, kteří 
potřebují objektivní, přesné a rychlé informace, umožňující komplexní pohled 
na události a jejich nezávislé hodnocení. 

Cílová skupina recipientů vysílání BBC tak zahrnuje tu část populace, která 
potřebuje - z profesionálních či osobních zájmů - především spolehlivé a 
naprosto objektivní informace a přístup ke kvalifikovaným analýzám a 
názorům. BBC cílevědomě otevírá takovou možnost, aniž v souladu s přísnými 
redakčními zásadami (jejichž nejnovější vydání jsme si dovolili členům Rady 
poskytnout) ovlivňuje úsudek posluchače. Platí to nejen v oblasti mezinárodní 
a české politiky, ale v souhrnu všech jazykových vstupů, zařazovaných na 
vysílačích VKV v České republice, to platí i v oblasti kultury, vědy, techniky, 
sociální problematiky, sportu, problematiky mládeže a menšin atd. Významnou 
součástí cílové skupiny recipientů jsou i ti posluchači, kteří se chtějí za pomoci 
BBC dále vzdělávat - v popředí pozornosti je výuka moderní angličtiny - nebo 
kteří vyhledávají kvalitní zábavu. 

BBC v České republice proto definuje svoji posluchačskou obec především 
uspokojováním nároků moderního posluchače, který chápe svůj vlastní život a 
okolní události v širším kontextu a potřebuje proto technicky snadno dostupný 
přísun informací, které mu umožňují dopracovávat se závěrů, podložených 
objektivními fakty. BBC vzhledem ke svému ohromného informačnímu 
potenciálu umožňuje přístup i ke zdrojům, které jsou jinak dostupné jen s 
obtížemi nebo dokonce vůbec nedostupné. 

Samozřejmě nás těší, že mezi posluchači BBC v České republice nacházíme 
mnohé přední politiky vládnoucích i opozičních stran, špičkové novináře, 
významné finančníky a podnikatele, známé vědce i umělce. Při přípravě 
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programů ve všech jazycích, dostupných na frekvencích VKV v České 
republice, máme však na mysli všechny posluchače, kteří vyhledávají naši 
stanici, protože je pro ně zdrojem potřebných informací. Jsme přesvědčeni, že 
tato role BBC v České republice se dále zdůrazňuje v období, kdy se republika 
nachází na cestě do Evropské unie a NATO. 



H H H R A D A ČESKÉ REPUBLIKY 
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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ L I C E N C E 

Účastník řízení: B B C Radiocom (Praha) s.r.o. 
Opletalova 5/919 
Praha I 

PSČ: 110 00 

Č.j.: Rz/189/00 
Zasedání Rady 11/ bod 9 
Vyřizuje: F.Kučera 

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

r o z h o d n u t í : 

I. 
Na základě žádosti účastníka řízení ze dne 30.3.2000, kterou Rada obdržela dne 4.4.2000 a která 
byla zaevidována v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1124, Rada prodlužuje platnost licence 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/193/98 ze dne 24.2.1998, ve znění platných změn, 
k provozování rozhlasového vysílání v pásmu V K V II do 8. 7. 2004. 

II. 

Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby jakož i údaje 
týkající vysílacího schématu. Tyto údaje jsou obsaženy v nepřeškrtnutém textu jediného listu 
přílohy č. 1 (programová skladba) a jediného listu přílohy č. 2 (vysílací schéma). 

Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

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

mailto:info@rrtv.cz
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Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl 
zaplacen dne 30.5.2000. 

P O U Č E N Í : 

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

V Praze dne 16.5.2000 ft 

pro rozhlasové a televizní vysílání 



EIHia RADIOCOM (Praha) s.r.o. 
Opletalova 5/7, 110 00 Praha I, Czech Republic 
Tel.: +420" (0)2 22 09 8176 (-7) 
Fax: +420(0)2 22 09 8179 
E-mail: radiocom@bbc.cz 

V dalčí fázi podzim 2000—vznikne zcela nový 90-ti minutový ranní zpravodajsko-
publicistický pořad, který bude vycházet s formátu naší oblíbené ranní půlhodinky Dobré ráno 
s BBC. Nový pořad vysílaný od 0700-0830 bude jako jediný v České republice nabízet 
půldruhé hodiny nepřerušovaných zpráv a zpravodajství ze světa i z domova v době ranní 
posluchačské špičky. Pořad bude koncipován jako tzv. "rolling news" program, takžt; se bude 
počítat s tím, že se posluchači budou průběžně připojovat a odpojovat. 

Od podzimu 2000 dálo plánujeme i-rozšíření naší podvečerní relace o nejméně půl hodinu. 
Zároveň chceme změnit i vysílací čas ze oouoaonýoh 1630 nn 1700. Část programu bude 
věnovaná střídavě publicistice - pořadům z oblasti vědy, techniky, kultury, hudby a sportu - a 
diskusím u kulatého stolu o zahraníčně-polítických i domácích námětech. Tato část blude 
pravidelně reprízována následující den ráno od 0830-0900. Součástí večerního vysílaní bude i 
náš hlavní večerní zpravodajský pořad s pracovním názvem Svět dnes večer, ve formátu naší 
současné zpravodajské relace Svět před pátou. 

Od roku 2001 máme v plánu dále pokračovat v rozšiřování českých pořadů na načio) 
frekvencích, s cílem vytvořit delší ranní a večerní programové bloky v češtině. 

i 
V souvislosti s tímto rozšířením počtu domácích pořadů, vyráběných v tuzemsku a 
zaměřených na české posluchače, byla provedena výše zmíněná reorganizace programové 
redakce BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v České republice (která spocasně funguje jako 
dodavatel příspěvků s domácí tématikou pro BBC World Service) a British Broadcas.ting 
Corporation jako zakladatel a jediný společník BBC Radiocom (Praha) s.r.o. - aniž by vyčkala 
zda bude žádosti o změnu licence vyhověno - invesjevala do zřízení a vybavení nové redakce 
a studií BBC Radiocom (Praha) s.r.o. cca 30 milionů Kč. 

Rovněž sledovanost programu BBC se^posledním období zvýšila na 4,9% týdně v ^raze, což 
lze dokumentovat výzkumem poslecjbovosti rozhlasových stanic, provedeným v říjnu 1999 
společností Ultext. Průzkum byj 
Audience Intelligence. 

ířbveden na zakázku BBC World Service Market & 

BBC Radiocom (Prahlí) s.r.o. se také začal aktivně zajímat o možnosti doplnění sítě V K V 
vysílačů v místeplí; kde není signál BBC možné naladit a kde z průzkumů a dopisů 
posluchačůvyplývá, že se zde nacházejí potenciální posluchači BBC. Kromě prozatímního již 
běžícího^ysílání v Ostravě na frekvenci 106,4 MHz, BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal o 
zahájení koordinace kmitočtů v Liberci, Karlových Varech, Olomouci, Zlíně a Jihlavě. Rada" 
vévSooh případech vyslovila aouhlaa a t ímto Eohájoním. 

IČO 25616803 D I Č 00 IT25616803 
Bankovní spojení: Čs. obchodní banka. Na Přlkopť 14. 110 00 Praha I č.ú 8OO6S9583/030O 

B B C R A D I O C O M (Praha) j-r.o. je souióstílha pan of 
B B C W O R L D SERVICE 

mailto:radiocom@bbc.cz


% BBCSO+NE 

Příklad plánovaného programového schématu BBC 
na léta 2000-2001 

-
OODOTA i NCDILC 

0000-0800 Ranní vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady 
0800-1200 Dopolední střídání bloků v češtině a v angličtině obsahujících zpravodajství a publicistiku 
1200-1800 Odpolední střídání bloků v češtině a v angličtině obsahujících zpravodajství a publicistiku 
1800-2100 Večerní vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady 
2100-2130 Zpravodajská relace ve slovenštině 
2130-0000 Noční vysílání v angličtině - zprávy, zpravodajství a publicistické pořady 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

Opletalova 5/919 
Praha 1 
110 00 

L J 

Rozhodnutí 

Rp/56/02 
Zasedání Rady 4 bod 9 

Vyřizuje: Petra Zelená 

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

Doba platnosti licence č. 009/98 k provozování rozhlasového vysílání, udělené na základě rozhodnutí č.j. 
Ru/193/98 ze dne 24.2.1998, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje 
o osm let od data 9. 7. 2004, tedy do 9. 7. 2012. 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 14.12.2001, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod 
č.j. 4743, ve znění dodatku ze dne 17.12.2001 č.j. 4748, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné 
licence o 8 let od data 9.7.2004. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném-znění, dne 10.12.2001. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti licence prodlouží. 
Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let. 

rozhodnutí: 

Odůvodnění: 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že neshledala žádné důvody, 
které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak jak je výše uvedeno. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 19.2.2002 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátké 10, 100 00 Praha "10, te l ; +420 2 7431 3830, fax. 2 7481 G88S, e-mail: info@frtv.cz, hítpi/AvvVw.rrtv.a 

Účastník řízení: B B C Radiocom (Praha )s.r.o. 
IČO: 25616803 
Opletalova 5/919 
Praha 1 
110 00 

ROZHODNUTI 

Spis. zn.: 2006/552/vav/BBC 
Č.j.: vav/ ClH>5~fo é 
Zasedání Rady 15/poř. č, 52 
Vyřizuje: Bc. K. Valáškova ^ 
Schválil: Mgr. M. Šotkova v 

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 30. srpna 2006 toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada vydává provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních 
podmínek, a to: 

PROGRAMOVÉ A VYSÍLACÍ SCHÉMA BBC Radiocom (Praha) s.r.o.: 

0000-0800 BBC WS v angličtí ně-zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 

0800-1100 V českém jazyce-zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 

1100-1300 BBC WS v angličtině-zpravodajsíví, publicistika, vzdělávání a sport 

1300-1600 V českém jazyce-zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 

1600-2400 BBC WS v angličtině-zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 

Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen program 
české redakce BBC - jazykové kurzy angličtiny BBC. 

mailto:info@frtv.cz


ú č a e t n í k ř í z e n í d n e 14. erpna 2 0 0 6 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. 

P o u č e n í : 
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 od doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne 6 . září 2006 



BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 
IČ: 25616803 
Dlouhá 705/16 
110 00 Praha 1 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011 /13 /zab /BBC 
Č. j . :zab/1736/2011 
Zasedání R a d y č. 9 - 2011 / poř.č.: 41 

R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í T R A N S F O R M A Č N Í L I C E N C E 

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

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje společnosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: 256 16 803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 
705/16, PSČ 110 00, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění 
zákon č. 231/2001 Sb. pro program B B C se souborem technický prostředků Brno 101,3 MHz/0,158 
kW; České Budějovice 89,8 MHz/1 kW; Jihlava 96,7 MHz/5 kW; Karlovy Vary 94,7 MHz/0,2 kW; 
Liberec 99,2 MHz/1 kW; Olomouc 105,6 MHz/0,5 kW; Ostrava 106,3 MHz/1 kW; Pardubice 99,1 
MHz/2,55 kW; Plzeň 98,6 MHz/1 kW; Praha 101,1 MHz/3 kW; Ústí nad Labem 105,8 MHz/1 kW; Zlín 
93,9 MHz/0,5 kW na dobu do 10. října 2025. 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů: 

Brno město Hády 101,3 MHz souřadnice WGS 84: 16 40 28 / 49 13 21 ERPmax 158 W 

České Budějovice město 89,8 MHz souřadnice WGS 84: 14 27 14 / 48 54 53 ERPmax 1 kW 

Jihlava město 96,7 MHz souřadnice WGS 84: 15 27 14 / 49 28 11 ERPmax 5 kW 
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Karlovy Vary sídliště 94,7 MHz souřadnice WGS 84: 12 52 36 / 50 14 39 ERPmax 200 W 

Liberec Proseč 99,2 MHz souřadnice WGS 84: 15 07 46 / 50 44 35 ERPmax 1 kW 

Olomouc Pohořany 105,6 MHz souřadnice WGS 84: 17 23 14 / 49 40 55 ERPmax 500 W 

Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz souřadnice WGS 84: 18 18 00 / 49 50 41 ERPmax 1 kW 

Pardubice Opatovice I 99,1 MHz souřadnice WGS 84: 15 47 29 / 50 07 34 ERPmax 2,55 kW 

Plzeň Krkavec 98,6 MHz souřadnice WGS 84: 13 21 04 / 49 46 50 ERPmax 1 kW 

Praha Strahov 101,1 MHz souřadnice WGS 84: 14 23 04 / 50 04 52 ERPmax 3 kW 

Ústí nad Labem 105,8 MHz souřadnice WGS 84: 14 00 13 / 50 40 33 ERPmax 1 kW 

Zlín Mládcova 93,9 MHz souřadnice WGS 84: 17 38 57 / 49 14 10 ERPmax 500 W 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Programové podmínky jsou shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na 
základě které společnost BBC Radiocom (Praha) s.r.o. vysílá, a to na základě rozhodnutí o udělení 
licence č.j. Ru/193/98 ve znění platných změn. 

Název programu: B B C 

Základní programová specifikace: zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1, a to diagram využití rádiových kmitočtů 
provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu 
VKV. 

O d ů v o d n ě n í : 

BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu B B C šířeného 
prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ve znění 
pozdějších změn, s dobou platnosti do 8. července 2012. 

Dne 30. prosince 2010 č.j. 47 ve znění doplnění ze dne 29. března 2011 č.j. 2915 a dne 6. května 
2011 č.j. 3889 byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o udělení 
transformační licence podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění 
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového 
vysílání s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské 
digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové 
vysílání ukončí analogové vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační 
licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení 
transformační licence je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí 
stejnými pravidly jako při udělení nové licence. 

Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do 
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 

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

1736-2 



Provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal o udělení transformační licence v zákonem 
stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 
196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí 
analogové vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Konkrétně v žádosti uvedl, že se tímto písemně zavazuje, 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. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 29. prosince 2010. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti BBC Radiocom 
(Praha) s.r.o. obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k 
závěru, že nic nebrání tomu žádosti BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o udělení transformační licence 
vyhovět. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání 
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle 
bodu 1 nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády. 

V Praze dne: 17.5.2011 JUDr. Kateřina Kal istová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 26 .5 .2011 , Diagram využit í rádiových kmitočtů provozovatele 
BBC Radiocom (Praha) s . r .o . ) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.05.27 09:03:04 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

H - . 0 « 0 Location: Praha 1736-3 



Diagram využit í rádiových kmitočtů provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysí lání v pásmu VKV. 
Modrá barva vyznačuje předpokládané územní rozsahy, ve kterých je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity 

e lektromagnet ického pole. 

Měří tko: 10 km 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 00 Praha 2 

TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 
IČ: 25616803 
Dlouhá 705/16 
110 00 Praha 1 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2012 /57 /zab /BBC 
Č.j.: zab/1177/2012 
Zasedání Rady č. 6 - 2012 / poř.č.: 6 

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 BBC 
Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: 25616803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu B B C (licence č.j. Ru/193/98), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to změně stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 94,7 MHz / 200 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: 25616803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 
705/16, PSČ 110 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu B B Č (licence č.j. Ru/193/98) spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Karlovy Vary 94,7 MHz / 200 W z 12E5236 / 50N1439 na 12E5212 / 
50N1418. 

Odůvodnění: 

BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu B B C (licence č.j. 
Ru/193/98). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Brno 101,3 MHz /0 ,15 kW; České Budějovice 
89,8 MHz / 1 kW; Jihlava 96,7 MHz / 5 kW; Karlovy Vary 94,7 MHz / 0,2 kW; Liberec 99,2 MHz / 1 kW; 
Olomouc 105,6 MHz / 0,5 kW; Ostrava 106,3 MHz / 1 kW; Pardubice 99,1 MHz / 2,5 kW; Plzeň 98,6 MHz 
/ 1 kW; Praha 101,1 M H z / 3 kW; Ústí nad Labem 105,8 M H z / 1 kW; Zlín 93,9 MHz /0 ,5 kW. 

Provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. požádal dopisem ze dne 10. ledna 2012 č.j. 440, o změnu 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Karlovy Vary 97,4 MHz / 200 W 
z 12E5236 / 50N1439 na 12E5212 / 50N1418. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/278/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (dále jen ČTU), tak 
jak o to požádal provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 

ČTÚ zaslal Radě vyjádření k požadované změně s tím, že kmitočet je využíván pro šíření programu BBC, 
avšak dle jejich databáze je tento program šířen na kmitočtu 94,7 MHz. Z tohoto důvodu považoval 
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kmitočet uvedený v žádosti provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o. za písařskou chybu a koordinaci 
změny stanoviště provedl dle databáze ČTÚ, a to: 

Karlovy Vary sídliště 94,7 MHz 
souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 
ERPmax 200 W 
Přesun stanoviště o cca 900 m. 

Dále 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 28. 2. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Karlovy Vary sídliště 94,7 MHz byl stanoven počet obyvatel 55 986 což je o cca 500 
obyvatel více, než z původního stanoviště. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 13.3.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.22 17:22:37 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 
Dlouhá 705/16 
110 00 Praha 1 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2012 /398 /zab /BBC 
Č.j.: zab/2639/2012 
Zasedání Rady č. 13 - 2012 / poř.č.: 11 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele BBC 
Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: 25616803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu B B C (licence č.j. Ru/193/98), spočívající ve změně stanoviště vysílače Ostrava Slezská 
Ostrava 106,3 MHz / 1 kW, z souřadnice WGS 84: 18 18 00 / 49 50 41 na stanoviště Ostrava ČSAD 
106,3 MHz / 1 kW, na souřadnice WGS 84: 18 16 50 / 49 49 51 , toto: 

Rada uděluje provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o. IČ: 25616803, se sídlem Praha 1, Dlouhá 
705/16, PSČ 110 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu B B C (licence č.j. Ru/193/98), spočívající ve 
změně stanoviště vysílače Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz / 1 kW, z souřadnice WGS 84: 18 18 00 / 
49 50 41 na stanoviště Ostrava ČSAD 106,3 MHz / 1 kW, na souřadnice WGS 84: 18 16 50 / 49 49 51 . 

Odůvodnění: 

BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu B B C (licence č.j. 
Ru/193/98). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Brno 101,3 MHz /0 ,15 kW; České Budějovice 
89,8 MHz / 1 kW; Jihlava 96,7 MHz / 5 kW; Karlovy Vary 94,7 MHz / 0,2 kW; Liberec 99,2 MHz / 1 kW; 
Olomouc 105,6 MHz / 0,5 kW; Ostrava 106,3 MHz / 1 kW; Pardubice 99,1 MHz / 2,5 kW; Plzeň 98,6 MHz 
/ 1 kW; Praha 101,1 M H z / 3 kW; Ústí nad Labem 105,8 M H z / 1 kW; Zlín 93,9 MHz /0 ,5 kW. 

Dne 7. května 2012 č.j. 4680 byla Radě doručena žádost spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 
Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz / 1 kW, z souřadnice WGS 84: 18 18 00 / 49 50 41 na stanoviště 
Ostrava ČSAD 106,3 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 18 16 50 / 49 49 51 . 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (č.j. zab/1774/2012) a souhlasila s odesláním 
výše uvedené změny ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Dopisem doručeným dne 15. červa 2012 č.j. 5816, byla Radě doručena od Českého telekomunikačního 
úřadu zkoordinovaná výše uvedená změna tak, jak bylo uvedeno v žádosti. 
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Ostrava Slezská Ostrava 106,3 MHz 
souřadnice WGS 84: 18 16 50 / 49 49 51 
ERPmax 1 kW 
Přesun na stanoviště Ostrava ČSAD. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 17.7.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.07.25 12:42:36 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

2639-2 



RADA 
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Dlouhá 705/16 
11000 Praha 1 

ČESKÝ ROZHLAS 
Vinohradská 1409/12 
12000 Praha 2 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2012/971 /bar /BBC 
Č.j.: CUN/974/2013 
Zasedání Rady č. 4 - 2013 / poř.č.: 17 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 , odst. 6 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 vydala toto 

Rada uděluje provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o., se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00 Praha-Staré 
Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci spočívající v převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH 
BROADCASTING CORPORATION na společnost Lagardere Active ČR, a. s , a to v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. 

Dne 17. prosince 2012 pod č.j. 11403/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom 
(Praha) s. r. o. (dále též jen „žadatel") o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve 
společnosti provozovatele ze společnosti BRITISH BROADCASTING CORPORATION na společnost 
Lagardere Active ČR, a. s. 

Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. 
Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998, prodloužené rozhodnutím Rady č.j. Rz/189/00 ze dne 16. 5. 2000, dále 
pak rozhodnutím Rady č.j. Rp/56/02 ze dne 19. 2. 2002 a rozhodnutím Rady o udělení transformační 
licence sp. zn. 2011/13/zab/BBC ze dne 17. 5. 2011. Ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence i ke dni 
vydání rozhodnutí o udělení transformační licence byla jediným společníkem provozovatele společnost 
BRITISH BROADCASTING CORPORATION. 

Podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, 
který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby 
podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada souhlas neudělí pouze tehdy, 
pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly společníky právnické 
osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, přitom musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 
% hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence. 

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí o udělení transformační licence má povahu zvláštního typu 
rozhodnutí o prodloužení licence, nikoliv tedy povahu rozhodnutí o udělení nové licence, se pětiletá lhůta 
podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. počítá od udělení původní licence, nikoliv od 
udělení transformační licence. Z toho vyplývá, že v případě navrhovaného převodu byl po dobu více než 
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5 let od udělení licence zachován alespoň 66% podíl osobám, které byly společníky právnické osoby -
provozovatele ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence. 

Žadatel je provozovatelem regionálního rozhlasového vysílání ve smyslu § 2, odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., když jeho vysílání může přijímat přibližně 36 % (maximálně však 46,4 %) obyvatel České 
republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu, tedy pokrytí signálem jeho 
vysílání se pohybuje v intervalu více než 1 % a méně než 80 % obyvatel České republiky počítaných 
podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu. Žadatel tedy není provozovatelem celoplošného 
rozhlasového vysílání, v řízení proto není na místě aplikovat ustanovení § 55 zákona č. 231/2001 Sb. 

Navrhovaným převodem by nedošlo ani k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
(když odstavce 1 a 4 téhož ustanovení se týkají televizního vysílání a není tedy namístě je aplikovat, 
stejně jako odstavec 5). Tato ustanovení zní takto: 

(2) Jestliže je jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba držitelem více licencí k 
provozování jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, nesmí pokrytí České republiky jejím 
vysíláním v celkovém součtu licencí k provozování jiného než celoplošného rozhlasového 
vysílání přesáhnout 300 % 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 tolikrát, kolik programů vysílaných na základě všech jí 
držených licencí k provozování jiného než celoplošného rozhlasového vysílání může přijímat. 
(3) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba se může majetkově podílet na podnikání 
více provozovatelů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání pouze v případě, že celkové 
pokrytí obyvatel České republiky vysíláním všech provozovatelů jiného než celoplošného 
rozhlasového vysílání, na jejichž podnikání se tato osoba podílí, nepřesáhne 300 % 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 
tolikrát, kolik programů vysílaných všemi provozovateli jiného než celoplošného rozhlasového 
vysílání, na jejichž podnikání se tato osoba podílí, může přijímat. 

Společnost BBC Radiocom (Praha) s.r.o. je držitelem pouze jedné licence k provozování jiného než 
celoplošného rozhlasového vysílání a zamýšlený převod obchodního podílu na této skutečnosti nic 
nemění. Porušení citovaného odstavce 2 tak nehrozí. 

Provozovatelé jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, na nichž se společnost Lagardere Active 
ČR, a.s. (sama nebo prostřednictvím společnosti RMC, s.r.o., jejímž je jedním ze společníků) nebo 
obecně skupina Lagardere prostřednictvím mateřské společnosti LAGARDERE ACTIVE RADIO 
INTERNATIONAL, SA (nebo společnosti INFINITIV spol. s r.o., jejímž je LAGARDERE ACTIVE RADIO 
INTERNATIONAL, SA jediným společníkem) majetkově podílí, jsou následující: 

- EVROPA 2, spol. s r.o. 
• společníkem je též Lagardere Active ČR, a.s. 

- RADIO BONTON a.s. 
• jediným akcionářem je LAGARDERE ACTIVE RADIO INTERNATIONAL, SA 

- MAX LOYD, s.r.o. 
• společníkem je též RMC, s.r.o. 

R á d i o D U H A, spol. s r.o. 
• jediným společníkem je RMC, s.r.o. 

Rádio West Plzeň, s.r.o. 
• jediným společníkem je RMC, s.r.o. 

Podle výpočtu Českého telekomunikačního úřadu zaslaného Radě v září 2011 (dopis č.j. ČTÚ-
81317/2011-613 ze dne 7. 9 .2011) tito provozovatelé pokrývají svým vysíláním celkem 78,3 % obyvatel 
České republiky, přičemž postup při provádění tohoto výpočtu splňoval požadavky § 56 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. 

Následně získala společnost RADIO BONTON a. s. oprávnění k provozování vysílání programu PIGY 
RÁDIO v Děčíně s pokrytím 0,5 % obyvatel České republiky (dotyčné rozhodnutí však bylo napadeno 
žalobou a na předmětném kmitočtu dosud nebylo zahájeno vysílání). 
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Přesný počet obyvatel České republiky, kteří mohou zachytit vysílání provozovatele BBC Radiocom 
(Praha) s. r. o., není znám, avšak z mapy pokrytí, kterou Radě zaslal Český telekomunikační úřad v lednu 
2011, vyplývá, že počet obyvatel v okresech dotčených vysíláním tohoto provozovatele celkem činí cca 
46,4 % z celkového počtu obyvatel České republiky, přičemž reálné pokrytí se odhadem pohybuje kolem 
36 %. 

V případě převodu obchodního podílu ve společnosti BBC Radiocom (Praha) s. r. o. na společnost 
Lagardere Active ČR, a.s. by se tedy celkový počet obyvatel České republiky pokrytých vysíláním 
neceloplošných rozhlasových programů skupiny Lagardere, stanovený metodikou podle § 56, odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., pohyboval kolem 115 % (jistě by však nepřesáhl 125,2 % ) . Takto zjištěný údaj je 
tedy výsledkem přísnějšího posouzení zákonného kritéria (přísnějšího uvažovatelného výkladu pojmu 
„majetkové podílení se na podnikání"), do něhož vstupují všechny neceloplošné rozhlasové programy 
provozovatelů vysílání celé skupiny Lagardere, nejen ty s podílem samotné společnosti Lagardere Active 
ČR, a.s.; přesto ani tak není zdaleka dosaženo zákonného limitu podle § 56, odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. 

V každém případě by tak i v případě převodu obchodního podílu ve společnosti BBC Radiocom (Praha) 
s. r. o. na společnost Lagardere Active ČR, a. s. nemohlo dojít k situaci, kdy by celkové pokrytí obyvatel 
České republiky vysíláním všech provozovatelů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, na jejichž 
podnikání by se Lagardere Active ČR, a. s. majetkově podílela, přesahovalo 300 % celkového počtu 
obyvatel České republiky, počítáno podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu, přičemž do 
celkového počtu obyvatel České republiky by byl započítán vždy každý pokrytý obyvatel tolikrát, kolik 
programů vysílaných všemi provozovateli jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, na jejichž 
podnikání se tato osoba podílí, může přijímat. 

Účastník řízení Český rozhlas uplatnil v průběhu řízení ve věci samé následující námitky: 
Rada by měla žádost žadatele posuzovat vedle ustanovení § 21 , odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. i 
podle § 21 , odst. 1, 3 téhož zákona (bod IV. podání Českého rozhlasu ze dne 1 6 . 1 . 2013) 
Výklad ustanovení § 2 1 , odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. Radou je restriktivní a v rozporu 
s ústavně konformním výkladem právních norem, opomenutí smyslu a účelu zákona, opomenutí 
vztahu § 21 , odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. s obecným ustanovením § 21 (bod, II., III., IV. 
podání Českého rozhlasu ze dne 12. 2. 2013). 

K těmto námitkám Českého rozhlasu jako účastníka řízení, podrobně rozvedeným v jeho písemných 
podáních, Rada uvádí následující. 

Předmět žádosti žadatele nedává Radě možnost posuzovat jeho žádost též podle § 2 1 , odst. 1, 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., jak požaduje Český rozhlas, neboť předmět žádosti je úzce a konkrétně vymezen pouze 
na předchozí souhlas s převodem obchodního podílu a nikoliv na skutečnosti uvedené v § 21 , odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel ve své žádosti konkrétně odkazuje pouze na § 21 , odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., ale především formuluje předmět své žádosti tak, že přesně odpovídá právě jen odstavci 6 
zmíněného ustanovení, když žádá pouze o předchozí souhlas s převodem celého obchodního podílu ve 
společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí. Tím je vymezen i rozsah a předmět řízení za 
situace, kdy toto řízení je jednoznačně řízením o žádosti a jeho předmět je tak ve výlučně dispozici 
žadatele. Takto žadatelem vymezený předmět řízení Rada nemůže svévolně překračovat, navíc když 
žadatel ve svém podání ze dne 29. 1. 2013 výslovně uvedl, že toto řízení není řízením podle § 21 , odst. 
1, resp. 3 vysílacího zákona. 

Podle ustáleného výkladu ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který je totožný s jeho 
doslovným zněním, se uvedený odstavec 3 vztahuje jen na rozhodnutí o změnách skutečností podle 
ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
výslovně odkazuje pouze na odstavec 1 téhož paragrafu a i podle svého znění na něj navazuje. Odstavec 
1 však na žádost žadatele podle jejího obsahu, jak již uvedeno výše, nedopadá. Navíc i z hlediska 
systematiky je odstavec 6 vložen až za odstavec 3; pokud by pravidla uvedená v odstavci 3 měla být 
aplikována i na řízení podle odstavce 6, patrně by zákonodárce tato pravidla vložil až za odstavec 6 a 
odkázal by v nich i na odstavec 6 (jak to činí ve vztahu k odstavci 1) - tak tomu však není. 

V nyní vedeném řízení, jehož předmětem je s ohledem na obsah žádosti pouze souhlas či nesouhlas 
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s převodem obchodního podílu podle § 21 , odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., Rada nemůže posuzovat, 
zda i po případném převodu obchodního podílu budou nadále dodržovány licenční podmínky programu 
BBC; to je předmětem jiné úřední činnosti Rady, vjejímž rámci Rada dohlíží též na plnění licenčních 
podmínek provozovateli vysílání. Na licenčních podmínkách programu BBC se přitom v tomto řízení nic 
změnit nemohlo a nemůže, neboť licence udělená žadateli ani licenční podmínky nejsou předmětem 
tohoto řízení. 

V posuzovaném případě nedochází ke změně výše obchodního podílu, ta nadále zůstává 100 % (tento 
údaj se v obchodním rejstříku nezmění), znovu je však třeba odkázat na vymezení předmětu žádosti 
žadatele vztahující se pouze k souhlasu s převodem obchodního podílu podle § 2 1 , odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., který Rada není oprávněna svévolně překračovat. Vzhledem ktomu, i s ohledem na 
samostatnou úpravu převodů obchodních podílů v odstavci 6 a na odlišné vymezení předmětu právní 
úpravy v odstavci 1 § 21 , nelze na posuzovanou věc aplikovat obě ustanovení, nýbrž pouze to, které na 
ni s ohledem na předmět žádosti žadatele přímo dopadá, tj. § 21 , odstavec 6. 

Není proto na místě považovat omezení plurality podle § 2 1 , odstavce 6 zákona jen za další zvláštní 
důvod, jak dovozuje Český rozhlas. Naopak je třeba vycházet ze znění zákona, tj. právě § 21 , odst. 6 
zákona č. 231/2001 Sb., který omezení plurality informací považuje za jediný důvod pro neudělení 
souhlasu Radou. 

Toto taxativní vymezení pouze jediného důvodu pro neudělení souhlasu s převodem obchodního podílu 
je třeba dovozovat z použitého výrazu „pouze". Takto vyjádřenou vůli zákonodárce nelze svévolně 
označit za zavádějící (jak to činí Český rozhlas) za situace, kdy zde schází zákonná opora pro názor 
Českého rozhlasu, že vedle důvodu uvedeného v odstavci 6 mají být ještě použity důvody podle odstavce 
3 a taxativnost vyjádřená slovem „pouze" v odstavci 6 vyjadřuje pouze taxativnost nad rámec odstavce 1. 
Tento výklad Českého rozhlasu není podepřen žádným zákonným ustanovením (ani Český rozhlas 
žádné konkrétní ustanovení nezmiňuje). 

Argumentace Českého rozhlasu ústavně konformním výkladem je obecná; Český rozhlas cituje v obecné 
rovině názor Ústavního soudu ČR, který je samozřejmě na místě obecně respektovat. V posuzovaném 
případě však nemohlo dojít k porušení právního názoru Ústavního soudu ČR, neboť Rada při svém 
výkladu aplikovaných ustanovení právních předpisů nevychází pouze z výkladu jazykového, ale i 
z výkladu logického a systematického; nejedná se o žádnou mechanickou aplikaci textu předpisu. Rada 
v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že předmět řízení je určen žádostí žadatele, jejímž obsahem je 
pouze žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu podle § 21 , odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb. 

Hodlal-li Český rozhlas význam jím citovaných judikátů Ústavního soudu ČR, zdůrazňujících mimo jiné 
smysl a účel právní normy, opírat o potřebu sledovat plnění slibů daných v licenčním řízení vítězným 
žadatelem a zabránit změnám hlavních parametrů licence, pak je třeba uvést, že tyto skutečnosti nejsou 
předmětem řízení o vyslovení souhlasu s převodem obchodního podílu a není možné, aby je Rada 
předmětem tohoto řízení svévolně činila, neboť ktomu schází zákonný podklad. 

Kontrola plnění slibů daných vítězným žadatelem v licenčním řízení a zabránění ve svévolných změnách 
licenčních podmínek, resp. obsahu vysílání oproti licenčním podmínkám, jsou zajištěny jinými 
ustanoveními zákona, zejména: 

§ 21 , odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož musí provozovatel vysílání požádat Radu o 
předchozí souhlas se změnou licenčních podmínek, 
monitoring skutečného obsahu vysílání kontinuálně prováděný Radou a možné sankce za 
nedodržování licenčních podmínek (v krajním případě až odnětí licence) podle § 63, odst. 1 písm. 
a), c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Předmětem řízení o souhlasu s převodem obchodního podílu nejsou otázky licenčních podmínek či 
obsahu vysílání, protože tyto otázky jsou upraveny vjiných ustanoveních zákona a jsou předmětem 
jiných řízení. Nelze proto také dovozovat, že by účelem rozhodování Rady o udělení souhlasu 
s převodem obchodního podílu podle § 21 , odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. bylo zajištění plnění slibů 
daných v licenčním řízení nebo zajištění neměnnosti hlavních parametrů licence, když tyto skutečnosti 
jsou předmětem jiných řízení před Radou (jiné úřední činnosti Rady) a mají v zákoně č. 231/2001 Sb. 
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jinou samostatnou úpravu. 

Nelze zde tedy hovořit o protiústavnosti a argumentu reductione ad absurdum, neboť skutečnosti, jež 
Český rozhlas požaduje zohlednit a řešit vtomto řízení, jsou zvůle zákonodárce upraveny vjiných 
ustanoveních zákona a jsou předmětem jiných řízení před Radou. Rada je nemůže svévolně činit 
předmětem řízení nyní vedeného, neboť jí k tomu schází zákonná opora za situace, kdy žadatel vymezil 
předmět řízení pouze na otázku souhlasu s převodem obchodního podílu podle § 2 1 , odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb. 

Souhlas s převodem obchodního podílu nemůže sám o sobě umožnit obcházení zákona, neboť udělená 
licence zůstává v platnosti se všemi podmínkami a provozovatel vysílání i s novým vlastníkem je povinen 
ji nadále plnit; změn licenčních podmínek přitom může dosáhnout pouze v jiném řízení před Radou, jinak 
se vystavuje sankcím. 

Na udělení souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti provozovatele vysílání logicky 
navazuje změna v seznamu společníků provozovatele vysílání uvedeném v žádosti o licenci. O písemný 
souhlas se změnou této skutečnosti je každý provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat 
Radu podle ustanovení § 21 , odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Souhlas či nesouhlas se změnou v seznamu společníků provozovatele vysílání podle ustanovení § 21 , 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přitom nemohl být předmětem tohoto řízení, neboť ten byl 
vymezen obsahem žádosti žadatele doručené Radě dne 17. 12. 2012 podávané výslovně podle § 2 1 , 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel pak navíc ve svém podání ze dne 29. 1. 2013 výslovně uvedl, že 
toto řízení není řízením podle § 21 , odst. 1, resp. 3 vysílacího zákona. Uvedený závěr Rady tak odpovídá 
i obsahu tohoto druhého podání žadatele v řízení. 

Takto se Rada vypořádala též s namítanou vazbou na ustanovení § 2 1 , odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb. 

Z těchto důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není rozklad přípustný. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 65 a následujících zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 
správního, podat žalobu k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek, ledaže jej soud žalobě přizná podle § 73 
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. 

V Praze dne: 19.2.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.02.27 13:41:51 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

r..,. r Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova í\i\j 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27ti 813 830 / Fax: + 420 27ti 810 885 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4457820 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: RRTV/1886/2015-bar 
SP. ZN.: 2015/167/bar/BBC 
ZASEDÁNÍ RADY: 8-2015/ poř.č. 6 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 28.4.2015, Praha 

B B C Radiocom (Praha) s . r. o. 
uskqwav 
ALIVO a. s . 
mpxzbzh 
MAX LOYD, s . r. o. 
nw9kk43 
M + M spol. s r. o. 
mz3 iggm 
PROLUX - Consulting spol. s r. o. 
xsau8te 
P. LAN ET. A s . r. o. 
c2tt jcn 
ZIPE s . r. o. 
39fdf85 
Radio France Internationale - pobočka 
Praha, organizační složka 
isfc5jb 
MEDIA BOHEMIA a. s . 
jako právní nástupce společnosti RADIO 
MOST, společnost s ručením omezeným 
z5pe5hw 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 

/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

R O Z H O D N U T Í 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli BBC Radiocom 

(Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, 

předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

programu ZET prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze 

dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně 

programového a vysílacího schématu: 

od 0.00 do 8.00 hod. BBC WS v angličtině - zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 

od 8.00 do 11.00 hod. v českém jazyce - zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 

od 11.00 do 13.00 hod. BBC WS v angličtině - zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 

od 13.00 do 16.00 hod. v českém jazyce - zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 

od 16.00 do 24.00 hod. BBC WS v angličtině - zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
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Odůvodnění: 

Dne 26. ledna 2015 pod čj. 1040/2015 byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) 
s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu BBC (nyní ZET) prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající ve změně programového a vysílacího schématu. 

Navrhované znění programového a vysílacího schématu oproti dosavadnímu znění licenčních podmínek, 
naposledy změněných rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/552/vav/BBC ze dne 6. září 2006, již neobsahuje 
větu „Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude zařazen 
program české redakce BBC - jazykové kurzy angličtiny BBC.". 

Pro případ, že by Rada mezitím vyhověla žádosti provozovatele o změnu licenčních podmínek výslovně 
umožňující zařazování hudby do bloku v českém jazyce, která byla Radě doručena dne 5. 1. 2015, navrhl 
žadatel znění programového a vysílacího schématu ve smyslu uvedené žádosti. O uvedené žádosti však 
dosud nebylo rozhodnuto (řízení o ní probíhá pod sp. zn. 2015/75/bar/BBC). 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 9. 2. 2015 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. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) 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. 

Základní programová specifikace programu je „Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava". 
Navrhované programové a vysílací schéma tedy není v rozporu se základní programovou specifikací. 

Rada dospěla k závěru, že navrhovaná změna programového a vysílacího schématu by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný souhlas udělila. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 
odkladný účinek. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.05.13 13:17:01 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

JEDN. IDENT.: RRTV-4481971 B B C Radiocom (Praha) s . r. o. 
uskqwav 
ALIVO a. s . 
mpxzbzh 
MAX LOYD, s . r. o. 
nw9kk43 
M + M spol. s r. o. 
mz3 iggm 
PROLUX - Consulting spol. s r. o. 
xsaußte 
P. LAN ET. A s . r. o. 
c2tt jcn 
ZIPE s . r. o. 
39fdf85 
Radio France Internationale - pobočka 
Praha, organizační složka 
isfc5jb 
MEDIA BOHEMIA a. s . 
jako právní nástupce společnosti RADIO 
MOST, společnost s ručením omezeným 
z5pe5hw 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/1983/2015-bar 
2015/75/bar/BBC 
9-2015/ poř.č. 28 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 19.5.2015, Praha 

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

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli BBC Radiocom 
(Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705,110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
ZET šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 
1998) spočívající ve změně znění popisu vysílání v českém jazyce v programovém a vysílacím schématu 
tak, že nově bude znít „v českém jazyce - zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava a hudba", 
a v doplnění nové licenční podmínky tohoto znění: „V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový 
rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat 
nad celkovým rozsahem vysílané hudby." 

Odůvodnění: 

Dne 5. ledna 2015 pod čj. 116/2015 byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) 
s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu BBC prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím 
Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
spočívající ve změně licenčních podmínek výslovně umožňující zařazování hudby do bloků v českém 
jazyce. 

R O Z H O D N U T I 
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Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 6. 1. 2015 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). 

Podáním doručeným Radě dne 13. 4. 2015 pod čj. čj. 3709/2015 doplnil žadatel svou žádost tak, že by 
popis vysílání v českém jazyce v programovém a vysílacím schématu měl znít „v českém jazyce - zpravodajství, 
publicistika, vzdělávání, sport, zábava a hudba" a současně by byla doplněna tato licenční podmínka: 
„V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby." 

Oznámení o doplnění žádosti bylo 15. 4. 2015 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a o zahájení 
řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení. 

K podkladům řízení se však ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil. 

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. 

Podle platného znění licenčních podmínek se vysílání skládá ze dvou bloků v českém jazyce (od 8.00 do 
11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.) a vysílání BBC WS v angličtině (v ostatních časových obdobích). 
V samostatné žádosti provozovatel navrhl změnu licenčních podmínek tak, aby bloky v českém jazyce byly 
v pracovní dny rozšířeny na dobu od 6.00 do 19.00 hod. a v sobotu a neděli na dobu od 7.00 do 18.00 hod., 
čímž by došlo k prodloužení délky bloků v češtině z 6 hodin denně na průměrně 12 hodin a 26 minut 
denně. Rozhodnutím sp. zn. 2015/364/bar/BBC ze dne 19. 5. 2015 s uvedenou změnou licenčních podmínek 
vyslovila Rada souhlas. 

Základní programová specifikace programu je „Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava". To 
znamená, že oproti základní programové specifikaci by v případě programových bloků v českém jazyce 
byla doplněna ještě hudba. 

Vzhledem k tomu, že nikoliv nevýznamnou část vysílání tvoří reklama, různé upoutávky, znělky apod., nelze 
přesně určit, kolik by v případě udělení souhlasu činil podíl těch částí programu, které jsou výslovně uvedeny 
v základní programové specifikaci, tj. zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy. Pokud by 
nebyla uvažována reklama, upoutávky, znělky a podobné části programu, činil by v případě udělení souhlasu 
podíl hudby méně než 50 % v rámci bloku v českém jazyce, tj. v případě rozšíření programových bloků 
v češtině méně než 25,9 % v rámci 24 hodin (vysílání BBC WS v angličtině hudbu neobsahuje). 

Rada posuzovala žádost provozovatele z toho hlediska, zda by navrhovaná změna vedla k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení, a dospěla k závěru, že i v případě, že by v žádosti provozovatele o licenci 
byly navrhovány licenční podmínky v nyní navrhovaném znění, by v licenčním řízení byla udělena licence 
právě nynějšímu provozovateli, a proto žádosti vyhověla a požadovaný souhlas provozovateli udělila. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 
odkladný účinek. 

PhDr. Irena Ondrová 
místopředsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by PhDr. Irena Ondrová 
Date: 2015.05.26 20:48:33 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

JEDN. IDENT.: RRTV-4480059 B B C Radiocom (Praha) s.r.o. 
Dlouhá 705/16 
11000 Praha 
Česká republika 
ALIVO a.s. 
Křemencová 175/4 
11000 Praha 
Česká republika 
MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 1872/4 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/1955/2015-zab 
2015/4/zab/BBC 
9-2015/ poř.č. 26 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 19.5.2015, Praha 
12000 Praha 
Česká republika 
M + M spol. s r. o. 
Stroupežnického 2/1422 
40001 Ústí nad Labem 
Česká republika 
PROLUX - Consulting spol. s r.o. 
Václavské náměstí 808/66 
11000 Praha 
Česká republika 
P. LAN ET. A s.r.o. 
Přádova 2087/2 
18200 Praha 
Česká republika 
ZIPE s.r.o. 
Horáčkova 1209/17 
14000 Praha 
Česká republika 

Radio France Internationale - pobočka 
Praha, organizační složka 
Štěpánská 644/35 
11000 Praha 
Česká republika 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
Česká republika 

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 BBC 
Radiocom (Praha) s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Dlouhá 705/16, 11000 Praha o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
ZET (licence č.j.: Ru/193/98), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW, 
toto: 
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rozhodnut í 

Rada uděluje provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Dlouhá 705/16, 
11000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98), spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW na souřadnice WGS 84:15 07 47 / 50 44 32. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 
kW. 

Odůvodněn í : 

Účastník řízení BBC Radiocom (Praha) s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 23. prosince 2014 č.j. 
11916/14 o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště kmitočtu souřadnic kmitočtu Liberec - Proseč 99,2 MHz / 1 kW na souřadnice WGS 
84 (LON, LAT) 15E0747 / 50N4432 pro program ZET (licence č.j.: Ru/193/98). 

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

Dne 7. dubna 2015 č.j. 3517/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou 
změnu stanoviště: 

L I B E R E C P R O S E C 99,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 07 47 / 50 44 32 
ERPmax 1 kW 
Přesun stanoviště o cca 80 m. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 2. 4. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW byl stanoven počet obyvatel 199 682. 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Brno 101,3 MHz / 0,15 kW, České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW, 
Pardubice 99,1 MHz / 2,5 kW, Plzeň 98,6 MHz / 1 kW, Praha 101,1 MHz / 3 kW, Ústí nad Labem 105,8 
MHz / 1 kW byly zamítnuty) mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená 
koordinace tvoří přílohu oznámení účastníkům řízení, kterými jsou: 

ALIVOa. s., Křemencová 4/175, 11000 Praha-Nové Město, 
MAX LOYD, s. r. o., Wenzigova 4/1872, 12000 Praha-Nové Město, 
M + M spol. s r. o., Stroupežnického 2/1422, 40001 Ústí nad Labem, 
P R O L U X - Consulting spol. s r. o., Václavské náměstí 66/808, 11000 Praha-Nové Město, 
P.LANET.As. r. o., Přádova 2/2087, 18600 Praha-Libeň, 
ZIPE s. r. o., Horáčkova 17/1209, 14000 Praha-Krč, 
Rádio France Internationale - pobočka Praha, organizační složka Štěpánská 35/644, 11000 Praha-Nové 
Město, 
MEDIA BOHEMIA a. s., Koperníkova 6/794, 12000 Praha-Vinohrady. 
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K předmětné koordinaci změny stanoviště kmitočtu Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW se žádný 
z účastníků řízení nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 199 682 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště o zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem rozhlasového vysílání a to o 15 485 obyvatel. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

V předmětné žádosti o změně stanoviště Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW se nejedná o přidělení nového 
kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci. Jde tedy 
pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o 
přidělení nového kmitočtu a v daném 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. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW zaslaný 
Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače 
na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. 
Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově 
zkoordinovaného stanoviště. 

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

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

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

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

PhDr. Irena Ondrová 
místopředsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 20.5.2015, mapa - L IBEREC PROSEC 99,2 MHz) 

Digitally signed by PhDr. Irena Ondrová 
Date: 2015.05.22 18:08:37 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

1955-4 



Příloha k dopisu čj . ČTÚ-3 361/2015-613/1V. vyř. ze dne 7. 4 . 2015. 
D iagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysí lače L IBEREC PROSEC 99,2 MHz (modrá 
barva) , vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,9 % (199 682 obyvatel) 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

JEDN. IDENT.: RRTV-4482455 B B C Radiocom (Praha) s . r. o. 
uskqwav 
ALIVO a. s . 
mpxzbzh 
MAX LOYD, s . r. o. 
nw9kk43 
M + M spol. s r. o. 
mz3 iggm 
PROLUX - Consulting spol. s r. o. 
xsaußte 
P. LAN ET. A s . r. o. 
c2tt jcn 
ZIPE s . r. o. 
39fdf85 
Radio France Internationale - pobočka 
Praha, organizační složka 
isfc5jb 
MEDIA BOHEMIA a. s . 
jako právní nástupce společnosti RADIO 
MOST, společnost s ručením omezeným 
z5pe5hw 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/1984/2015-bar 
2015/364/bar/BBC 
9-2015/ poř.č. 29 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 19.5.2015, Praha 

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

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli BBC Radiocom 
(Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705,110 00 Praha-Staré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
ZET šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) 
spočívající ve změně licenčních podmínek takto: „V pracovní dny bude blok v českém jazyce zařazován 
v čase od 6.00 hod. do 19.00 hod. a o víkendech a svátcích bude zařazován v čase od 7.00 hod. do 
18.00 hod. V ostatních časech bude zařazováno vysílání B B C WS v angličtině. V rámci bloku denního 
vysílání v českém jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová zpravodajská relace B B C WS 
v angličtině, a to zpravidla každou hodinu ve 30. minutě." 

Odůvodnění: 

Dne 13. dubna 2015 pod čj. 3708/2015 byla Radě doručena žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) 
s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu BBC (nyní ZET) šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb. spočívající zejména v rozšíření vysílacích bloků v českém jazyce na dobu od 6.00 do 
19.00 hod. v pracovní dny a od 7.00 do 18.00 hod. o víkendech a svátcích. 

R O Z H O D N U T I 

1984-1 



Podle platného znění licenčních podmínek se vysílání skládá ze dvou bloků v českém jazyce (od 8.00 do 
11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.) a vysílání BBC WS v angličtině (v ostatních časových obdobích). 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 15. 4. 2015 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. 

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. 

Základní programová specifikace programu je „Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava". 
Navrhované změny licenčních podmínek tedy nejsou v rozporu se základní programovou specifikací. 

Rada dospěla k závěru, že navrhovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele vyhověla a požadovaný souhlas udělila. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 
odkladný účinek. 

PhDr. Irena Ondrová 
místopředsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by PhDr. Irena Ondrová 
Date: 2015.06.01 16:32:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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JEDN. IDENT.: RRTV-4959241 RadioZET s. r. o. 
uskqwav 

V AS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/830/2016-bar 
2016/44/bar/Rad 
6-2016/ poř.č. 37 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 15.3.2016, Praha 

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

I. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. u d ě l u j e provozovateli 
RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 25616803, 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu ZET šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) spočívající ve vypuštění věty „ V rámci bloku denního vysílání v českém 
jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová zpravodajská relace BBC WS v angličtině, a to zpravidla 
každou hodinu ve 30. minutě."z licenčních podmínek. 

II. Rada z a m í t á žádost provozovatele RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-
-Nové Město, identifikační číslo 25616803, o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET šířeného prostřednictvím 
vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) spočívající v nahrazení 
věty „ V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby." 
v licenčních podmínkách větou „ V rámci vysílání v čase od 6.00 hod. do 21.00 hod. musí časový 
rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat 
nad celkovým rozsahem vysílané hudby.", neboť požadovaná změna by vedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

Odůvodnění: 

Dne 12. ledna 2016 pod čj. 391/2016 byla Radě doručena žádost provozovatele RadioZET s. r. o. 
o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu ZET šířeného prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady 
čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2.1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající 
ve vypuštění licenční podmínky ukládající vysílat v rámci bloku v českém jazyce souhrnnou zpravodajskou 
relaci BBC WS v angličtině a v úpravě licenční podmínky týkající se rozsahu hudby. 

R O Z H O D N U T I 
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Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 13 .1 . 2016 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 rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil. 

Dne 8. března 2016 pod čj. 1922/2016 bylo Radě doručeno doplnění žádosti, ve kterém žadatel navrhl, 
aby Rada, bude-li to považovat za účelné, o každé ze dvou navrhovaných změn licenčních podmínek 
rozhodla samostatným rozhodnutím. 

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. 

Věta „V rámci bloku denního vysílání v českém jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová zpravodajská 
relace BBC WS v angličtině, a to zpravidla každou hodinu ve 30. minutě." byla do licenčních podmínek 
provozovatele vložena rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/364/bar/BBC ze dne 19. 5. 2015, která nabylo 
právní moci dne 12. 6. 2015, a to na základě žádosti provozovatele doručené Radě dne 13. 4. 2015. 
Rada dospěla k závěru, že tato změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, a proto žádosti provozovatele v této části vyhověla a požadovaný souhlas s vypuštěním 
uvedené věty provozovateli udělila. 

Dále se Rada podrobně zabývala druhou částí žádosti, ve které provozovatel navrhuje upravit licenční 

podmínku týkající se rozsahu hudby ve vysílání stanice ZET. 

Společnost RadioZET s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání stanice ZET (původně BBC) na 
základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. února 1998. Základní programová 
specifikace zní „Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava". Podle původních licenčních podmínek, 
navržených provozovatelem v licenčním řízení, je těžiště programu ve zpravodajství a publicistice. V roce 
2014 udělila Rada provozovateli pokutu za zařazování hudby do vysílání s poukazem na skutečnost, že 
v základní programové specifikaci ani v tehdy platných licenčních podmínkách nebyla obsažena žádná 
zmínka o hudbě a není tedy možné hudbu do vysílání zařazovat. Žaloba provozovatele proti rozhodnutí 
o uložení pokuty byla Městským soudem v Praze zamítnuta s odůvodněním, že není-li hudba výslovně 
uvedena v licenčních podmínkách, hudba vysílána být nemůže. Provozovatel napadl rozsudek Městského 
soudu v Praze v této věci kasační stížností, o níž však dosud nebylo rozhodnuto. 

Rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/75/bar/BBC ze dne 19. 5. 2015, které nabylo právní moci dne 6. 6. 2015, 
byl provozovateli udělen předchozí souhlas s doplněním licenční podmínky výslovně umožňující zařazování 
hudby v rámci bloků v českém jazyce (tj. tehdy od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.), 
a to tak, aby časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy v rámci 
těchto bloků ve svém souhrnu převažoval nad celkovým rozsahem vysílané hudby. 
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Rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/364/bar/BBC ze dne 19. 5. 2015, které nabylo právní moci dne 12. 6. 
2015, byl provozovateli udělen předchozí souhlas se změnou licenčních podmínek spočívající zejména 
v rozšíření vysílacích bloků v českém jazyce na dobu od 6.00 do 19.00 hod. v pracovní dny a od 7.00 do 
18.00 hod. o víkendech a svátcích. 

Navrhovaná změna licenčních podmínek spočívá v tom, že podíl hudby, který má být menší než podíl 
zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy, by se nově neposuzoval v rámci vysílacích bloků 
v českém jazyce, nýbrž v rámci časového období od 6.00 hod. 21.00 hod. Výpočtové období by tedy 
zahrnovalo nejen celé vysílací bloky v českém jazyce, ale i část bloků obsahující vysílání BBC WS v angličtině, 
které hudbu neobsahuje vůbec. Při posuzování, zda je takto konstruovaná licenční podmínka splněna, by 
tedy byl souhrnně posuzován podíl hudby ve dvou různých částech vysílání, které mají podle programového 
a vysílacího schématu zcela odlišný charakter. 

Vzhledem k tomu, že nikoliv nevýznamnou část vysílání tvoří reklama, různé upoutávky, znělky apod., nelze 

přesně určit, kolik by v případě udělení souhlasu činil podíl hudby a podíl těch částí programu, které jsou 

výslovně uvedeny v základní programové specifikaci, tj. zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu 

a zábavy, na blocích v českém jazyce a na vysílání po dobu 24 hodin. 

Pokud by nebyla uvažována reklama, upoutávky, znělky a podobné části programu, mohl by v případě 
udělení souhlasu s navrhovanou změnou činit podíl hudby v rámci bloků v češtině až 60,3 %, v rámci 
24 hodin pak až 31,3 %. Navrhovaná změna by tedy vedla k možnému nárůstu podílu hudby v blocích 
v českém jazyce na cca 60 %; tyto vysílací bloky vzhledem ke svému časovému umístění v denních hodinách 
přitom představují stěžejní část vysílání. Podíl hudby ve výši cca 60 % v blocích v českém jazyce by tak 
představoval značný zásah do charakteru stanice, která byla už od udělení licence koncipována jako 
zpravodajsko-publicistická, a to i z hlediska licenčních podmínek. Rada proto dospěla k závěru, že navrhovaná 
změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto jí nezbylo než žádost provozovatele 
v této části zamítnout. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 
odkladný účinek. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.03.26 18:57:51 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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ROZHODNUTÍ 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. d) a 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  
 

 
r o z h o d n u t í : 

 
 
I. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha- Nové Město, IČ: 256 
16 803, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998), spočívající ve vypuštění všech odkazů na 
bloky „BBC WS v angličtině" a „v českém jazyce" z programového a vysílacího schématu a přidání 
nové licenční podmínky „vysílání BBC WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 
hodin denně", neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 
 
II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. neuděluje 
provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha- Nové Město, IČ: 256 
16 803, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998), spočívající v nahrazení licenční podmínky 
„V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem 



vysílané hudby.“ licenční podmínkou „V rámci denního (24 hod) vysíláni musí časový rozsah 
vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání a sportu tvořit alespoň 35% celkového rozsahu 
vysílaní.“, neboť tato požadovaná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. 
 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 17. ledna 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. 2239/2017) provozovatele RadioZET  s. 
r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu ZET šířeného prostřednictvím vysílačů (licence 
udělena rozhodnutím Rady č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek. 
 
Provozovatel RadioZET s. r. o. požádal o vyslovení souhlasu s následnou změnou licenčních 
podmínek: 
 
1) Vypuštění povinnosti zařazovat do vysílání programové bloky v angličtině v přesně 

vymezeném čase (blocích) a místo toho navrhuje žadatel přidat podmínku, že „vysílání BBC 
WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 hodin denně". Tj. žadatel navrhuje 
vypustit z programového a vysílacího schématu všechny odkazy na bloky „BBC WS v 
angličtině" a „v českém jazyce". V případě schválení této změny by pak stávající časové 
rozvržení jazykových programových bloků v programovém a vysílacím schématu přestalo 
platit a stanice by vysílala 24 hod. denně zpravodajství, publicistiku, vzdělávání, sport a 
zábavu, se zařazením hudby a vysíláni BBC WS v angličtině bez blíže vymezených časových 
bloků, tedy dle vlastních programových potřeb. 

 
2) V návaznosti na bod 1) žádá provozovatel o změnu licenční podmínky, která byla doplněna v 

loňském roce, ve znění: „V rámci vysílání (bloků), v českém jazyce musí časový rozsah 
vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu 
převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby.". Nově by tato podmínka zněla: „V 
rámci denního (24 hod) vysíláni musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání a sportu tvořit alespoň 35% celkového rozsahu vysílaní." 

 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 19. ledna 2017 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 ve stanovené lhůtě žádný z účastníků řízení nevyjádřil. 
 

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. 

 
 
 



Vývoj licenčních podmínek programu ZET: 
 
1) Společnost RadioZET s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání stanice ZET (původně 

BBC) na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998. 
Základní programová specifikace zní „Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, 
zábava“. Podle původních licenčních podmínek, navržených provozovatelem v licenčním 
řízení, je těžiště programu ve zpravodajství a publicistice. 

 
2) Na základě rozhodnutí Rady sp. zn. 2006/552/vav/BBC ze dne 6. 9. 2006, jímž Rada udělila 

souhlas se změnou licenčních podmínek, byl provozovatel povinen dodržovat následující 
programové a vysílací schéma: 

 
0.00 – 8.00:       BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
8.00 – 11.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 
11.00 – 13.00:   BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
13.00 – 16.00:   v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 
16.00 – 24.00:   BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude 
zařazen program české redakce BBC – jazykové kurzy angličtiny BBC. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tyto licenční podmínky ani základní programová specifikace neobsahují žádnou zmínku o 
hudbě ve vysílání a není specifikován ani hudební formát. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úřad Rady zpracoval analýzu vysílání programu ze dnů 17. a 18.3.2013 a vydal provozovateli 
upozornění na porušení zákona spočívající v zařazování hudby do vysílání programu (č.j. 
CUN/1806/2013 ze dne 9. dubna 2013).  

 
Po tomto upozornění byl proveden další monitoring (ze dnů 13. a 18.5. 2013), který prokázal 
jisté snížení podílu hudby, nicméně provozovatel byl ještě jednou upozorněn na porušení 
licenčních podmínek spočívající v zařazování hudby do vysílání (č.j. CUN/2972/2013 ze dne 
25. června 2013). 

 
Rada následně provedla analýzu vysílání programu ze dne 11.9.2013 a s tím spojenou 
kontrolu plnění licenčních podmínek provozovatele. Provedená analýza vysílání měla 
prokázat, jakým způsobem se vyvíjí vysílání, zda došlo k nějakému posunu od poslední 
analýzy z 13. a 18.5. 2013. Z analýzy vyplynulo, že je stále zařazována hudba, v každé 
vysílací hodině jsou zařazeny přibližně 3 skladby. Rada tedy zahájila (sp. zn. 
2013/848/CUN/BBC, č.j. CUN/4669/2013 ze dne 15.10.2013) s provozovatelem správní 
řízení pro porušení licenčních podmínek, ve kterém uložila pokutu (č.j. CUN/3146/2014 ze 
dne 2 .9.2014) ve výši 100.000,- Kč pro neplnění licenčních podmínek, kterého se dopustil 
tím, že dne 11.9.2013 v čase od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 zařazoval hudbu do 
vysílání. 
 
Proti rozhodnutí o uložení pokuty podal provozovatel žalobu, která však byla rozsudkem 
Městského soudu v Praze (sp. zn. 11 A 177/2014 ze dne 11. června 2015) zamítnuta. Soud 
v odůvodnění mimo jiné uvedl, že: „Jde-li o hudbu jako takovou, jedná se o specifický druh 
lidské činnosti, který podle názoru soudu musí být v licenčních podmínkách výslovně uveden. 
Není-li tomu tak, hudba vysílána být nemůže.“ 
 



Provozovatel podal proti tomuto rozsudku Městského soudu kasační stížnost, na jejímž 
základě byl rozsudek MS zrušen (rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 
143/2015 ze dne 16. června 2016). NSS v odůvodnění mimo jiné uvedl: 

 
„Pojmy zábava a hudba nejsou v zákoně o vysílání jakýmkoli způsobem definovány. Je tedy 
zapotřebí vycházet z jejich obecného významu, přičemž obecně pod pojem zábava náleží 
také hudba jako jeden z druhů zábavy. Tento výklad přitom není v rozporu se smyslem a 
účelem zákona o vysílání, podle kterého je třeba rozlišovat mezi žánry v celku programové 
skladby. Jak již bylo uvedeno, charakteristiku rádia určuje základní programová specifikace, 
kterou se rozumí vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby [§ 2 odst. 1 písm. 
i) zákona o vysílání]. Skutečnost, že v nyní projednávané věci má stěžovatel v licenčních 
podmínkách vymezen žánr zábavy, tedy znamená, že je oprávněn hudbu vysílat, neboť tato 
obecně spadá pod běžně užívaný pojem zábavy. Na straně druhé to však právě s ohledem 
na obecnost použitého pojmu zábava neznamená, že může hudbu vysílat zcela neomezeně. 
Pokud by totiž hudba začala v jeho vysílání převládat, změnilo by to charakter vysílání ze 
zábavního na hudební, což by bylo v rozporu s licenčními podmínkami. Není-li tedy hudba 
jako samostatný žánr v základní programové specifikaci stanovena, nemůže být v celku 
programové skladby jedním z převažujících žánrů, byť jinak obecně spadá pod pojem 
zábavy.“ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Po dobu trvání soudních řízení před Městským a Nejvyšším správním soudem žadatel dále 
usiloval o změny licenčních podmínek: 
 

3) Na základě rozhodnutí Rady sp. zn. 2015/167/bar/BBC ze dne 28.4.2015 bylo změněno 
programové schéma do následující podoby: 

 
0.00 – 8.00:       BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
8.00 – 11.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 
11.00 – 13.00:   BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
13.00 – 16.00:   v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport a zábava 
16.00 – 24.00:   BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
Do dopoledního i odpoledního programového bloku dodávaného Českým rozhlasem bude 
zařazen program české redakce BBC – jazykové kurzy angličtiny BBC. 
 

4) Na základě rozhodnutí Rady sp. zn. 2015/75/bar/BBC ze dne 19.5.2015 bylo změněno 
programové schéma do následující podoby: 

 
0.00 – 8.00:       BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
8.00 – 11.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport, zábava a 
hudba 
11.00 – 13.00:   BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
13.00 – 16.00:   v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava a 
hudba 
16.00 – 24.00:   BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým 
rozsahem vysílané hudby. 
 



 
5) Na základě rozhodnutí Rady sp. zn. 2015/364/bar/BBC ze dne 19.5.2015 bylo změněno 

programové schéma do následující podoby: 
 

Pracovní dny 
6.00 – 19.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport, zábava a 
hudba 
Další čas:          BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
Víkendy a svátky 
7.00 – 18.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport, zábava a 
hudba 
Další čas:          BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým 
rozsahem vysílané hudby. 
 
V rámci bloku denního vysílání v českém jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová 
zpravodajská relace BBC WS v angličtině, a to zpravidla každou hodinu ve 30. minutě. 
 

6) Na základě rozhodnutí Rady sp. zn. 2016/44/bar/Rad ze dne 15. 3. 2016 bylo změněno 
programové schéma do následující finální podoby: 
 
Pracovní dny 
6.00 – 19.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport, zábava a 
hudba 
Další čas:          BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
 
Víkendy a svátky 
7.00 – 18.00:     v českém jazyce – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport, zábava a 
hudba 
Další čas:          BBC WS v angličtině – zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport 
 
V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým 
rozsahem vysílané hudby. 
 
V rámci bloku denního vysílání v českém jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová 
zpravodajská relace BBC WS v angličtině, a to zpravidla každou hodinu ve 30. minutě. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rada rozhodla vyslovit souhlas se změnou licenčních podmínek uvedených v žádosti pod bodem. 
1), tedy ve vypuštění všech odkazů na bloky „BBC WS v angličtině" a „v českém jazyce" z 
programového a vysílacího schématu a jejich nahrazení novou licenční podmínkou „Vysílání BBC 
WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 hodin denně.", neboť tato změna nebude 
mít zásadní vliv na poměr hudby k ostatnímu obsahu programu. 
 
Rada však rozhodla nevyslovit souhlas se změnou licenčních podmínek uvedených v žádosti pod 
bodem. 2), tedy v nahrazení licenční podmínky „V rámci vysílání (bloků), v českém jazyce musí 



časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém 
souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby." novou licenční podmínkou ve 
znění „V rámci denního (24 hod) vysíláni musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání a sportu tvořit alespoň 35% celkového rozsahu vysílaní." 
 
Rada vycházela zejména z právního názoru Nejvyššího správního soudu vyjádřeném v již 
zmíněném rozsudku sp. zn. 5 As 143/2015 ze dne 16. června 2016, ve kterém NSS uvedl: 
 
„Skutečnost, že v nyní projednávané věci má stěžovatel v licenčních podmínkách vymezen žánr 
zábavy, tedy znamená, že je oprávněn hudbu vysílat, neboť tato obecně spadá pod běžně 
užívaný pojem zábavy. Na straně druhé to však právě s ohledem na obecnost použitého pojmu 
zábava neznamená, že může hudbu vysílat zcela neomezeně. Pokud by totiž hudba začala v 
jeho vysílání převládat, změnilo by to charakter vysílání ze zábavního na hudební, což by bylo v 
rozporu s licenčními podmínkami. Není-li tedy hudba jako samostatný žánr v základní 
programové specifikaci stanovena, nemůže být v celku programové skladby jedním z 
převažujících žánrů, byť jinak obecně spadá pod pojem zábavy.“ 
 
V případě, že by Rada vyslovila souhlas se změnou licenčních podmínek uvedených v žádosti 
pod bodem. 2), by byl provozovatel v rámci denního vysílání (24 hodin) oprávněn vysílat 
nehudební program v rozsahu 8 hodin a 24 minut a na hudební, případně zábavní program by 
tak byl vymezen zbývající denní čas v rozsahu 15 hodin a 36 minut. V důsledku této změny by 
tak mohlo dojít k situaci, kdy by hudba byla jedním z převažujících žánrů a došlo by k nepřípustné 
změně charakteru programu na hudební, což by bylo v rozporu s licenčními podmínkami. 
 
Vzhledem ke všemu shora uvedenému Rada rozhodla o udělení toliko částečného souhlasu s 
požadovanou změnou licenčních podmínek, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 



Příloha  
 
 
 

Licenční podmínky programu ZET (licence udělena rozhodnutím Rady č.j. Ru/193/98 ze dne 
24. 2. 1998, ve znění pozdějších změn) 

 
 
 
 
Základní programová specifikace: 
 
Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava. 
 
 
Další licenční podmínky: 
 

 Vysílání BBC WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 hodin denně. 

 V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým 
rozsahem vysílané hudby. 

 



 

Jedn. identifikátor 255112 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/14099/2017-str  
Sp. zn. RRTV/2017/757/str  
Zasedání Rady   16-2017/poř. č. 26 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 26.9.2017, Praha 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. d) a 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  
 

r o z h o d n u t í : 
 

 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha- Nové Město, IČ: 256 
16 803, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence udělena 
rozhodnutím Rady č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998), spočívající v nahrazení stávající licenční 
podmínky „V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného 
zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad 
celkovým rozsahem vysílané hudby.“ novou licenční podmínkou „V rámci každodenního vysílání 
musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy, tedy 
podíl mluveného slova, ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby a 
to způsobem, který zajišťuje původní charakter programu.", neboť tato požadovaná změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
 
Dne 16. srpna 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/12054/2017-vac) provozovatele 
RadioZET s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence udělena rozhodnutím Rady 
č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek programu. 

 

 
RadioZET s.r.o. 
ALIVO a.s. 
MAX LOYD, s.r.o. 
MEDIA BOHEMIA, a.s. 
PROLUX – Consulting, spol. s r.o., 
ŽIPE, s.r.o. 
Radio France Internationale - 
pobočka Praha, organizační složka 



Provozovatel požádal o nahrazení stávající licenční podmínky: 
 „V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem 
vysílané hudby." 
 
Novou licenční podmínkou: 
 „V rámci každodenního vysílání musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy, tedy podíl mluveného slova, ve svém souhrnu převažovat nad 
celkovým rozsahem vysílané hudby a to způsobem, který zajišťuje původní charakter programu." 
 

 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 24. srpna 2017 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 žádosti nevyjádřil. 
 

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. 

 

Platné licenční podmínky programu ZET aktuálně zní: 

Základní programová specifikace: 
Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava. 
 
Další licenční podmínky: 

 Vysílání BBC WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 hodin denně. 

 V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, 
publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým 
rozsahem vysílané hudby 

 

 
Provozovatel RadioZET s. r. o. již usiloval o změnu licenčních podmínek na základě žádosti 
č.j. RRTV/7426/2017-vra ze dne ze dne 28. dubna 2017. V tomto řízení, vedeném pod sp. zn.  
RTV/475/2017/str, provozovatel požádal Radu o nahrazení stávající licenční podmínky „V rámci 
vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané 
hudby.“ novou licenční podmínkou „V rámci denního (24 hod) vysílání musí časový rozsah 
vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat 
nad celkovým rozsahem vysílané hudby.“ 
 
Provozovatel tedy usiloval o zrušení návaznosti podílu hudby a mluveného slova na bloky 
v českém jazyce a navrhl formulovat licenční podmínku tak, aby poměr mluveného slova k hudbě 
byl posuzován pouze v rámci celého vysílacího dne. Souhlas s touto požadovanou změnou Rada 
neudělila, neboť v případě udělení souhlasu by mohla nastat situace, kdy by provozovatel 
nezařazoval žádnou hudbu do vysílání BBC WS v angličtině (které žádnou hudbu neobsahuje), 
nicméně ve zbylých 16ti vysílacích hodinách by pak mohl zařadit až 75% hudebního obsahu. 
V celkovém denním úhrnu by tak sice hudební obsah nepřevažoval nad obsahem ostatním, 
avšak reálně by mohlo dojít k výrazné změně charakteru programu.  



V případě předmětného správního řízení, vedeného pod sp. zn. RRTV/2017/757/str, provozovatel 
opět usiluje o zrušení návaznosti podílu hudby a mluveného slova na bloky v českém jazyce, 
avšak za současného zachování původního charakteru programu. Rada souhlas s požadovanou 
změnou udělila, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť má za to, že původní charakter 
programu zajišťuje právě převažující podíl mluveného slova (tedy zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy), a to jak celkově v rámci celého vysílacího dne, tak i izolovaně 
v rámci vysílání v českém jazyce. Dodržování původního charakteru programu bude Rada 
následně průběžně monitorovat a bude důsledně dbát na to, aby podíl zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy nepřevažoval nad hudebním obsahem pouze v rámci denního (24 
hodin) vysílání, ale též v jednotlivých vysílacích blocích, tedy ve vysílání v českém jazyce. 
 
 

P o u č e n í : 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
Přílohy 
Licenční podmínky 
 
 
Rozdělovník 
RadioZET s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 
ALIVO a.s., Křemencova 175/4, 11000 Praha 1 
MAX LOYD, s.r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 
PROLUX - Consulting spol. s r.o., Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha 1 
ŽIPE s.r.o., Horáčkova 1209/17, 14000 Praha 4 
Radio France Internationale - pobočka Praha, organizační složka, Štěpánská 644/35, 11000 
Praha 1 

 



Příloha  
 
 
 

Licenční podmínky programu ZET (licence udělena rozhodnutím Rady č.j. Ru/193/98 ze dne 
24. 2. 1998, ve znění pozdějších změn) 

 
 
 
 
Základní programová specifikace: 
 
Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava. 
 
 
Další licenční podmínky: 
 

 Vysílání BBC WS v angličtině bude minimálně v úhrnném rozsahu 8 hodin denně. 

 V rámci každodenního vysílání musí časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, 
vzdělávání, sportu a zábavy, tedy podíl mluveného slova, ve svém souhrnu převažovat 
nad celkovým rozsahem vysílané hudby a to způsobem, který zajišťuje původní charakter 
programu. 

 



 

Jedn. identifikátor 372169-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/15203/2020-
zab  
Sp. zn. RRTV/2020/598/zab  
Zasedání Rady   18-2020/poř. č. 33 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 10. 11. 2020, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

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

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

přijala ve věci žádosti provozovatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 

4/1872, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98/1381), a to o změně územního 

rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště České 

Budějovice 89,8 MHz / 1 kW, toto:  

 

rozhodnutí 

 

Rada uděluje provozovateli RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 

Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98/1381), a to 

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

stanoviště České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW na stanoviště České Budějovice III 89,8 MHz / 

1 kW souřadnice WGS 84: 14 30 10 / 48 59 10. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače České Budějovice 

III 89,8 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 30 10 / 48 59 10. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 07.07.2020 č.j. RRTV/10610/2020-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RadioZET 

s.r.o., IČ: 25616803 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98/1381), a to 

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

stanoviště a výkonu kmitočtu České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW na stanoviště České Budějovice 

89,8 MHz / 2 kW, alt. 1,5 kW, nové souřadnice 14E3010 / 48N5910. 

 

Dne 09. 07. 2020 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

RadioZET s.r.o.,  
uskqwav 



Dne 09. 07. 2020 bylo žadateli odesláno usnesení, že správní řízení o změně souboru 

technických parametrů a územního rozsahu vysílání z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 

64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. bylo přerušeno. 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 31.07.2020 č.j. RRTV/11067/2020-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko: 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 142 712 zvýší na 144 494, tedy dojde 

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

vysílání o 1 782 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

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

 

Zároveň Český telekomunikační úřad upozorňuje, že s ohledem na zajištění kompatibility se 

stávajícím VKV kmitočtem Blatná 89,7 MHz, je uvažován na novém stanovišti maximální 

vyzářený výkon pouze 1 kW. 

 

Rada se na 15. zasedání poř.č. 5/2020 - seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve 

stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a 

po změně stanoviště VKV kmitočtu České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW na stanoviště České 

Budějovice 89,8 MHz / 1 kW, nové souřadnice WGS 84: 14E3010 / 48N5910, žadatele RadioZET 

s.r.o., a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 2. 9. 2020 bylo stanovisko Rady odesláno Českému telekomunikačnímu úřadu. 

 

Dne 21. 10. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 

stanoviště na: 

 

C BUDEJOVICE III 89,8 MHz 

Souřadnice WGS 84: 14 30 10 / 48 59 10 

ERPmax 1 kW 

Přesun o cca 8,8 km ze stanoviště C BUDEJOVICE MESTO. 

 

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

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

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro České Budějovice III 89,8 MHz / 1 kW – 144 450 obyvatel. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Dne 26. 10. 2020 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli. 



Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

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

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

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

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

změně územního rozsahu vysílání.  

 

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

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

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

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

 

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

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

území větších parametrů. 

 

Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada 

vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním 

úřadem před změnou a po změně stanoviště. Z těchto map vyplývá, že v případě udělení 

souhlasu s požadovanou změnou by se nejednalo o nepřiměřený vstup na nové území. 

 

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

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

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

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

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

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

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

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

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače České Budějovice III 89,8 MHz / 1 kW 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-50 411/2020-613 ze dne 21. 10. 2020. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače C BUDEJOVICE III 89,8 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,4 % (144 450 obyvatel) 

 




