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ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 16.12.2014 toto

rozhodnutí:
i.
Rada u d ě I u j e společnosti Routě Rádio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Ostrava - Porubá, Stavební
992/1, PSČ 708 00, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz
/ 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W,
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz /
50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50
W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4
105,0 MHz / 1 0 0 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W,
Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0
MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1
MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W,
Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W, na
dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť:
Jiřice 91,7 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84:15 18 3 9 / 4 9 33 39
Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 47 35 / 49 50 04
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Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 02 02 / 49 56 47
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 8 00 28 / 4 9 36 01
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 54 59 / 49 14 54
Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 17 58 / 49 15 56
Divišov 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 54 52 / 49 48 06
Drysice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 04 15 / 49 21 00
Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 47 39 / 49 51 51
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 23 07 / 49 31 08
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 08 56 / 49 17 56
Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 23 37 / 49 13 08
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 49 32 / 49 50 17
Speřice 98,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 17 4 7 / 4 9 34 03
Velké Meziříčí 4 1 0 5 , 0 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:16 01 0 5 / 4 9 2 1 19
Herálec 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 30 43 / 49 29 24
Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:14 42 14 / 49 54 45
Vyškov 91,9 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 7 01 19/49 16 13
Žebrák 98,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 54 15 / 49 52 28
Lhotka 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 07 08 / 49 18 35
Rousínov 91,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 53 27 / 49 12 33
Velká Bíteš město 101,0 MHz, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 13 29 / 49 16 16
Humpolec východ 91,7 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84:15 25 51 / 4 9 31 02
Přimda 91,9 M Hz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:12 40 41 / 49 40 11
Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 58 25 / 49 45 04
Rokycany 105,1 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 35 32 / 4 9 45 14
Blučina 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 40 09 / 49 03 15
Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 07 38 / 49 38 45
Holubice 96,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 48 49 / 49 11 04
Hulice 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 04 49 / 49 42 37
Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 37 29 / 49 57 53
Průhonice 104,2 M H z / 2 5 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 33 1 4 / 5 0 00 29
Křepice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 44 03 / 48 59 47
Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 53 18 / 49 23 54
Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 43 44 / 49 47 38
Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 13 05 / 49 42 26
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu. Příloha č. 1 o jednom listu, příloha č. 2 (Přehled rozhlasových programů přijímatelných na
pokrytém území), příloha č. 3 (Předpokládaný územní rozsah vysílačů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo
97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50
W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8
M H z / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 5 0 W, Jáchymov na Moravě 104,1 M H z / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz
/ 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50
W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec
východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 1 0 0 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz /
50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7
MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W,
Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
II.
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1. Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu
Info Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které tvoří
kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový
Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50
W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na
Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz /
50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W,
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W,
Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 1 0 0 W, Psáře exit
92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50
W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice
104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W, společnosti RÁDIO BONTON a . s , 10:60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha 2.
2. Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu
DopravníRádio.cz prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které
tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W,
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4
MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W,
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W,
Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 1 0 0 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice
98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov
91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz /
100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní
Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2
MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0
MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W, společnosti LIN a.s, IČ: 25720767, se sídlem Na Příkopě 859/22,
Nové Město, 110 00 Praha 1.
3. Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio na cestě prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které
tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W,
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4
MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W,
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W,
Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 1 0 0 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice
98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov
91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz /
100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní
Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2
MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0
MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W, společnosti LIN a.s, IČ: 25720767, se sídlem Na Příkopě 859/22,
Nové Město, 110 00 Praha 1.

Odůvodnění:
Rada dne 5. listopadu 2013 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů - dle souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť:
Jiřice 91,7 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84:15 18 3 9 / 4 9 3 3 39
Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 47 35 / 49 50 04
Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 02 02 / 49 56 47
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 18 00 28 / 4 9 36 01
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 54 59 / 49 14 54
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Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 17 58 / 49 15 56
Divišov 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 54 52 / 49 48 06
Drysice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 7 04 15 / 49 21 00
Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 47 39 / 49 51 51
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 23 07 / 49 31 08
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 08 56 / 49 17 56
Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 23 37 / 49 13 08
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 49 32 / 49 50 17
Speřice 98,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 17 4 7 / 4 9 34 03
Velké Meziříčí 4 105,0 M H z / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:16 01 0 5 / 4 9 2 1 19
Herálec 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 30 43 / 49 29 24
Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:14 42 14 / 49 54 45
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 7 01 19/49 16 13
Žebrák 98,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 54 15 / 49 52 28
Lhotka 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 07 08 / 49 18 35
Rousínov 91,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 53 27 / 49 12 33
Velká Bíteš město 101,0 MHz, souřadnice WGS 84: 16 13 29 / 49 16 16
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 25 51 / 49 31 02
Přimda 91,9 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:12 40 41 / 49 40 11
Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 58 25 / 49 45 04
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 35 32 / 49 45 14
Blučina 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 40 09 / 49 03 15
Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 07 38 / 49 38 45
Holubice 96,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 48 49 / 49 11 04
Hulice 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 04 49 / 49 42 37
Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 37 29 / 49 57 53
Průhonice 104,2 M Hz / 25 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 33 14 / 50 00 29
Křepice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 44 03 / 48 59 47
Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 53 18 / 49 23 54
Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 43 44 / 49 47 38
Nýřany 100,5 M Hz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 13 05 / 49 42 26

Nýřany 100,5 M Hz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 13 05 / 49 42 26.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 20. ledna 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětné kmitočtové sítě včas
požádali Radu tito účastníci řízení (v abecedním pořadí):
AZ Media a.s., LIN a.s (se dvěma žádostmi), RÁDIO BONTON a.s., Routě Rádio s.r.o.
Žadatel AZ Media a.s. ani na základě výzvy Rady podle §14, odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neodstranil
včas nedostatky v žádosti a dále ani k výzvě Rady neuhradil správní poplatek ve výši 25.000,- Kč. Žádost
tohoto žadatele byla proto odmítnuta.
Zbylí účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu §18, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 25.000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
V řízení bylo v souladu s §16, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařízeno veřejné slyšení, které se
konalo dne 13.5.2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění, a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
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udělení licence uvedených v §17, odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb.,
který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21.12.2010. Rada je přesvědčena, že postup
podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu vjeho znění ze dne 21.12.2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji aplikovat
právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání skutečností
zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
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1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
- způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

2)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

hodnocení

není

pouze

- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- organizační struktura žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je bud přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo být
předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od CTÚ (synchronní vysílání), neboť
Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přínos rozvoji kultury menšin
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5)

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)
b) další dílčí kritéria
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele

6)

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- mluvené slovo
- podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
- orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1b);
- orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté
budoucím vysíláním (0-1 b).
- hudební formát
- počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
- podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).
- cílová skupina
- rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině
(0-1 b).

7)

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8)

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- identifikace menšiny (0-2b);
- způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se kzákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1. ) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovými
skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně zachytitelné.
Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více než 75%, více než 5 0 % a méně než 50%).
Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání
resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.
2. ) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná hodnota (tedy licenční
podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném území.
3. ) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání s
programovou nabídkou na daném území.
4. ) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o licenci
(tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně než 3
obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v
každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu.
Pro velmi dobrou zachytíte Inost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou
zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem,
je - li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5. ) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové
rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
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přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17, odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s §18, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na pokrytém území (podle stavu ke dni
20.1.2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé
Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady
dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů, které tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr
99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50
W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8
MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz
/ 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W,
Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50
W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W,
Přimda 91,9 M H z / 1 0 0 W, Psáře exit92,3 M H z / 5 0 W, Rokycany 105,1 M H z / 5 0 W, Blučina 94,2 M H z /
50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice
EXIT 107,2 M H z / 2 5 W, Průhonice 104,2 M H z / 2 5 W, Křepice 94,2 M H z / 5 0 W, Měřín 94,7 M H z / 5 0 W,
Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - Routě
Rádio s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8, odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Routě Rádio s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání specializovaného
dopravního rádia s názvem program Rádio Dálnice. Jedná se o rádio s důrazem na dopravní
problematiku a informovanost s akcentací dopravního zpravodajství a stručným obecným zpravodajstvím,
prokládané hudbou.
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Při svém hodnocení Rada shledala u žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v §17, odstavci 1, písm. a), b) zákona.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je fungující společností
provozující již rozhlasové vysílání. Žadatel je připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních
zdrojů a ze zdrojů svého vlastníka, z předložených bankovních referencí pak vyplývají i další dodatečné
možnosti financování, proto byl v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním
bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči
žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků.
S ohledem na víceleté skutečné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení a na předložené
bankovní reference dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v této oblasti jsou
věrohodné, účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nových vysílačů a
je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Účastník řízení je na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady
dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se
k organizační připravenosti byl účastník řízení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení má zkušenosti
s provozováním rozhlasového vysílání, když od roku 2008 provozuje vysílání programu Rádio Dálnice
z vysílače v Jihlavě a později i z dalších vysílačů. Jednatel účastníka řízení RNDr. Radim Parízek se
dlouhodobě pohybuje v oblasti provozování rozhlasového vysílání, mimo jiné od roku 1998 je jednatelem
dalšího provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti Rádio Čas s.r.o. V žádosti o licenci je obsažena
podrobná organizační struktura manažerského týmu účastníka řízení a dlouhodobým provozováním
vysílání programu Rádio Dálnice z jiného kmitočtu lze považovat za osvědčenou též zkušenost
manažerského týmu žadatele. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací,
a to mimo jiné systémem ENCO, zapojením posluchačů, jednotlivými redaktory a reportéry, přičemž
účastník řízení má také navázánu spolupráci s Policií ČR a příslušnými státním orgány a institucemi
majícími z hlediska své působnosti vztah k silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových
souborů technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Účastník řízení je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě licence udělené v roce 2008 a další
licence udělené v roce 2012 k provozování vysílání programu Rádio Dálnice z jiných vysílačů. Rada
nemá žádných negativních poznatků ve vztahu k dosavadnímu podnikání tohoto účastníka řízení v
oblasti rozhlasového vysílání a přibližně šestileté provozování vysílání svědčí o schopnosti žadatele
z ekonomického hlediska provozovat vysílání tak, aby se udržel na relativně silně konkurenčním trhu
rozhlasového vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, je třeba uvést, že společnost
žadatele v právní formě společnosti s ručením omezeným má dva společníky - fyzickou osobu RNDr.
Radima Pařízka a právnickou osobu Rádio Čas s.r.o. Jediným společníkem této právnické osoby je pak
opět RNDr. Radim Parízek.
Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto
hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Ačkoliv jedním ze společníků žadatele je společnost
s ručením omezeným, má tato společnost jako jediného společníka fyzickou osobu zapsanou jako
společník v obchodním rejstříku (navíc totožnou s druhým společníkem žadatele).
Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím souvisejících
předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním
bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, u
společníka - právnické osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením
omezeným (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž
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současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném
českém obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných
zdrojích.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele je rovněž splněno, když u
žadatele nenastaly žádné změny od vzniku společnosti v červenci 2008.
Rada proto při hodnocení této skutečnosti významné pro rozhodnutí (§17, odstavci 1, písm. b/zákona)
neměla důvod hodnotit jinak než tak, že tato zákonná skutečnost je u tohoto účastníka řízení naplněna.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., vycházela Rada z následujících základních charakteristik programové skladby u vítězného žadatele
o licenci:
- program je zaměřen především na poskytování aktuálních informací motoristům, akcentuje a
upřednostňuje proto zejména mluvené slovo, jehož hlavním prvkem bude poskytování
aktuálních a ověřených dopravních informací, a to ve dvou jazykových verzích; mluvené slovo
na Rádiu Dálnice dále nabídne:
- rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě
- aktuální zpravodajství zaměřené na celostátní události a zahraničí, včetně
sportovních přehledů
- rady, tipy, zajímavosti a servisní informace pro motoristy
- hobby servis
- specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.)
- pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě kampaní
zaměřených na bezpečnost silničního provozu, např. ve spolupráci s BESIP
- hudební složka vysílání je méně významná, hudební formát je tvořen tak, aby nevybízel
k agresivní jízdě a oslovil co nejširší skupinu posluchačů a bude zahrnovat prověřené hity ze
70. až 90. let a výrazné současné hity, z hlediska žánrů se zastoupením popu, lehčího rocku,
country, folku a americké country.
Významný přínos programové skladby navrhované účastníkem řízení k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na předmětných územích spatřuje Rada zejména v unikátním mluveném
slově, které je úzce zaměřeno na řidiče, s ohledem na fakt, že kmitočty, které jsou předmětem licenčního
řízení, pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací. Samotné dopravní
zpravodajství s obecným zpravodajstvím by nebylo ve stávající nabídce programů originální, projekt
Rádia Dálnice je však unikátní pojetím dopravního zpravodajství jako klíčového prvku programové
skladby, jeho obohacením o cizojazyčné verze a jeho kombinací a doplněním o rady, tipy a informační
servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost
silničního provozu. Specializovaný informační servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a
zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu v tomto pojetí a rozsahu jsou samy o sobě
v nabídce rozhlasových programů novinkou a představují tedy jako součást v programu
upřednostňovaného mluveného slova, jehož jádrem je propracovanější dopravní zpravodajství, významný
přínos k rozmanitosti stávající nabídky programů zachytitelných na pokrytých územích. Tento přínos
vynikne ještě více při zvážení již zmíněné skutečnosti, že kmitočty, které jsou předmětem licenčního
řízení, pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací.
Hudební formát, který je méně významnou složkou programu Rádia Dálnice, lze považovat za originální
jeho přizpůsobením cílové skupině řidičů a motoristů, byť žánry v něm zahrnuté jsou již v programech na
území zachytitelných přítomny.
Tyto závěry správní úvahy Rady jsou podpořeny porovnáním projektu Rádia Dálnice s nabídkou
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území.
Konkrétně, při porovnání s nabídkou programů rozhlasového vysílání na pokrytém území podle stavu ke
dni 20.1.2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licenci, je patrné, že
specifický a originální formát mluveného slova charakteristický pojetím dopravního zpravodajství jako
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klíčového prvku celé programové skladby (nejen samotného mluveného slova), jeho obohacením o
cizojazyčné verze a jeho kombinací a doplněním o rady, tipy a informační servis pro motoristy,
specializované pořady pro motoristy a zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu je na
daném území originální a nevyskytuje se v této podobě v žádném z již vysílaných programů. Ačkoliv je
zde dopravní zpravodajství obsaženo např. v programech COUNTRY RÁDIO, KISS, Rádio Beat či Rádio
Blaník, v žádném z těchto programů rozhodně netvoří jeho nosný prvek a není kombinováno a
obohaceno o další servisní informace a specializované pořady pro motoristy.
Ve vztahu k pokrytému území byl projekt Rádia Dálnice z hlediska základních dílčích kritérií mluveného
slova hodnocen dvěma body ze tří, když navrhovaný parametr 7% v prime time (bez stanovení mimo
prime time) nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytého území (tedy nebyl udělen bod), avšak podíl autorsky
vyrobených pořadů dosahuje nejméně 50 % a od 6 do 18 hodin je součástí programové skladby 1x za
hodinu všeobecné zpravodajství a 4x dopravní zpravodajství - 5 zpravodajských a servisních vstupů za
hodinu přesahuje podle dostupných údajů průměr programů vysílaných na pokrytém území.
V základních dílčích kritériích hudebního formátu nebyl projektu Rádio Dálnice udělen žádný bod, neboť
na pokrytém území je již vysíláno více programů s obdobným hudebním formátem a hudební žánry
obsažené v hudebním formátu jsou obsaženy v programech již na území vysílajících. Jako příklad i
žánrově obdobného formátu lze uvést Rádio Frekvence 1.
V základních dílčích kritériích lokalizace programu byl projekt Rádia Dálnice hodnocen nejvýše
dosažitelnými třemi body, když se jedná o program vyráběný účastníkem řízení, nikoliv přebíraný a hlavní
prvek programové skladby, tj. dopravní zpravodajství, bude pokrývat lokalitu vymezenou dosahem
předmětných vysílačů i širší region, jak je doloženo vyjednanou a fungující spoluprací s Policií ČR, BESIP
a dalším státními institucemi a úřady se vztahem k dopravní problematice a přítomností vozidel žadatele
přímo v provozu na pokrytém území.
v

V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt Rádia Dálnice hodnocen dvěma body ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je sice vymezena značně široce (starší 18 let), ve
vztahu k projektu Rádia Dálnice je však významnější jiné hledisko vymezení cílové skupiny, a to
zaměření na řidiče, motoristy či obecně posádky vozidel, což koresponduje s povahou území pokrytého
vysílači, jež jsou předmětem řízení. Zde, ve vztahu ktéto cílové skupině, specializovaný program Rádia
Dálnice pokrývá ty oblasti, kde cílová skupina není plně saturována. Programová nabídka žadatele je pro
vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou korespondují
a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Ve vztahu k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle §17, odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb. byl tak vítězný žadatel hodnocen nejlépe ze všech účastníků řízení, a to zejména
s ohledem na originální obsah mluveného slova, jež je navíc preferovaným prvkem programové skladby
Rádia Dálnice, a na jeho tématické zaměření na signálem pokryté území. Na pokrytém území dosud
nevysílá program, kde by hlavním programovým prvkem bylo pokročilé dopravní zpravodajství doplněné
o specializovaný servis a specializované pořady pro motoristy v takovémto rozsahu a takto komplexně
pojaté. Navíc programová skladba Rádia Dálnice trefně využívá specifika udělovaných kmitočtů, které
pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací. To skýtá předpoklad, že program
vítězného žadatele by si mohl nalézt odpovídající posluchačskou obec.
Rada dále hodnotila přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada považuje toto zákonné kritérium u vítězného účastníka řízení za
splněné. Účastník řízení vytváří svůj vlastní originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské
pořady v rozsahu nejméně 50%. Součástí programové skladby jsou specializované pořady pro různé
skupiny řidičů a také originální pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu, které již vítězný
žadatel skutečně vytváří a vysílá na jiných kmitočtech na základě licencí udělených v roce 2008 a 2012.
Zde také vítězný žadatel doložil spolupráci s BESIP a dalšími státními orgány a institucemi. Vítězných
uchazeč podporuje začínající umělce zařazováním písniček nových českých umělců do vysílání a také
marketingově, při vydávání nových alb, zejména však provozuje také nahrávací studio, které zvýhodněně
využívají začínající umělci. Tyto skutečnosti jsou Radě známy a potvrzeny též z otevřených zdrojů, navíc
též doloženy ve spisu obsaženými referencemi umělců. Ve dvou základních dílčích kritériích bylo tak
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vítěznému žadateli uděleno po jednom bodu, podpora začínajících umělců není lokalizována na pokryté
území. Podporu kulturních akcí žadatel tvrdil v podobě zařazování informací o akcích z kulturního,
sportovního a společenského života, v podobě organizace hudebního festivalu, kterou rovněž doložil, a
v podobě více než dvouleté spolupráce se společností Sun Promotion s.r.o. při organizaci hudebního
minifestivalu a motosrazů, rovněž doložené potvrzením Sun Promotion s.r.o. Proto byl v tomto dílčím
kritériu hodnocen dvěma body. Závěr o splnění tohoto zákonného kritéria je odůvodněn přímou
doloženou podporou začínajících umělců zejména ve formě zvýhodněného poskytnutí nahrávacího
studia, kterou Rada považuje za významnější a přínosnější než podporu nepřímou např. anoncováním či
sponzoringem kulturních akcí, vlastním organizováním kulturní akce (hudebního festivalu) a doloženou
podporou dalších kulturních akcí pořádaných jiným subjektem a také prokázanou tvorbou originálních a
specializovaných pořadů pro motoristy a pořadů zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního
provozu.
Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada vzala
v úvahu zejména úmysl vítězného žadatele zaměřit se na cizím jazykem hovořící menšiny, tedy zejména
na cizince, přičemž jako způsob podpory zamýšlený vítězným žadatelem ze žádosti o licenci vyplývá
zejména cizojazyčné dopravní zpravodajství a informace o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin, jakož i zpravodajství reagující na aktuální témata ze života menšin.
V základních dílčích kritériích ve vztahu k podpoře menšin byla žádost vítězného žadatele hodnocena
nadprůměrně a Rada dospěla k závěru o tom, že i toto zákonné kritérium vítězný účastník řízení splnil.
Rada ocenila zejména dosud v nabídce rozhlasových programů chybějící prvek cizojazyčného
dopravního zpravodajství, který nejenže umožní cizojazyčným posluchačům poslech vysílání, ale navíc
jim poskytne také užitečné a nanejvýš praktické informace. Uspokojí tak najednou více potřeb
cizojazyčných menšin.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Routě Rádio s.r.o. Rada
považuje žádost účastníka řízení Routě Rádio s.r.o. za vyváženou a nabídnutý projekt Rádia Dálnice za
originální a nový ve vztahu k pokrytým územím, navíc vhodně využívající specifikum území pokrytého
udělovanými kmitočty (tj. frekventované významné dálniční úseky).
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníků řízení se žádostmi ostatních účastníků. Popis správní
úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než jednotliví ostatní uchazeči, je pro
přehlednost uveden vždy v příslušných částech odůvodnění výroků o zamítnutí žádostí ostatních
žadatelů v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména ve nejvyšší míře a kvalitě
naplnění zákonného kritéria přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb. a v současně zjištěné nejvyšší míře naplnění zákonných kritérií přínosu žadatele
k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a přínosu vítězného uchazeče pro rozvoj
původní tvorby podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v nichž žádost úspěšného
účastníka řízení překonala žádosti ostatních účastníků. Jako zcela splněné v žádosti úspěšného žadatele
pak byly vyhodnoceny i skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v §17, odstavci 1, písm. a),
b) zákona č. 231/2001 Sb.
Po přijetí rozhodnutí o udělení licence tak Radě nezbylo, než se transparentním a přezkoumatelným
způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšným
žadatelům.
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Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RÁDIO BONTON a.s., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
specializovaného informačního rádia s průběžným dopravním zpravodajstvím pod názvem programu Info
Rádio.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je již řadu let úspěšným
provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu kjeho
dosavadnímu podnikání v této oblasti negativních poznatků.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu a externího financování, které bude
zajištěno půjčkami v rámci skupiny Lagardere, s níž je majetkově propojen. Dále, jak doloženo bankovní
informací Komerční banky a.s., by účastník řízení mohl částečně využít kfinancování projektu bankovní
úvěr. Schopnosti samofinancování má být dle analýzy cash flow dosaženo v roce 2016 s tím, že veškeré
externí půjčky budou splaceny v roce 2019. Celková návratnost je tedy projektována v pětileté
perspektivě, v následujících letech by měl projekt generovat již disponibilní zisk. Základní dílčí kritérium
způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno.
Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť
byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové
závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má zkušenosti
s provozováním rozhlasového vysílání, neboť je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i
internetového rozhlasového vysílání. Předseda představenstva účastníka řízení Michel Fleischmann je
činný v oboru rozhlasového vysílání od roku 1991, tj. od počátků soukromého rozhlasového vysílání
v tehdejším Československu, členové představenstva účastníka řízení Miroslav Hrnko a Miroslav
Šimánek mají rovněž mnoho zkušeností v oboru rozhlasového vysílání, Miroslav Hrnko působí v
rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Miroslav Šimánek je finančním a provozním ředitelem společnosti
Lagardere ČR. Manažerský tým účastníka řízení lze rovněž považovat za zkušený, o řízení projektu se
stará Miroslav Škoda, ředitel Rádia Bonton, který pracuje ve skupině od roku 1995 a od roku 2007 je i
ředitelem rádia Frekvence 1. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací,
buduje síť vlastních spolupracovníků z řad místních novinářů a amatérských spolupracovníků. Dále
využívá stávající zdroje v rámci skupiny Lagardere ČR.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím
se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tedy i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem je právnická osoba - společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL.SA, 750
08 Paříž, 28 Rue Francois 1er, Francouzská republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře
žadatele z údajů sdělených žadatelem vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO
INTERNATIONAL.SA, je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost Lagardere SCA,
Francie, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LAGARDERE ACTIVE
RÁDIO INTERNATIONAL.SA v rozsahu 99,48%, na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích
oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (to vyplývá ze str. 20 a str. 170 Reportu dodaného
žadatelem).
Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti Lagardere SCA, akciový kapitál společnosti Lagardere SCA
byl ke dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala
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celkem 67 602 akcionářů. Žadatel doložil dostupné údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a
osoby mající vliv na její řízení. Akcie společnosti Lagardere SCA jsou veřejně obchodovány
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris.
Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci,
přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem (i
v jiných licenčních řízeních) zjistit osobu, která má patrně významný individuální podíl na kontrolující
společnosti - pan Arnaud Lagardere. S ohledem na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu
osoby ovládající jediného akcionáře je zde značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované
nebezpečí skrytého zneužití médií k prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných
soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář žadatele je vlastněn jediným subjektem a potud je tak
vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž zároveň skupina Lagardere je Radě známa z její
úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání,
nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné.
Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o licenci, pokud však
jde o druhé základní dílčí kritérium - předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve
vztahu k němu bod nepřidělit a tedy nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám v osobě fakticky
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou další konsolidaci
vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím vytvoření dalšího
výraznějšího, silnějšího akcionáře, který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková změna by se přitom
nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně, tedy v menší míře než u
vítězného žadatele, jehož vlastnická struktura na rozdíl od nyní hodnoceného žadatele skýtá předpoklad
transparentnosti převodů podílů ve vítězném žadateli a s tím související předpoklad pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna. Vlastnická struktura vítězného žadatele je relativně jednoduchá a
otevřená, u společníka - právnické osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti
s ručením omezeným mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická
struktura vítězného žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém
obchodním rejstříku a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb.
Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu Info Rádio ze žádosti o licenci vyplývá, že se
jedná primárně o informační a servisní rádio. Pokud jde o hudební formát, neuvádí žadatel v žádosti o
licenci konkrétní žánry, Info Rádio má používat hudbu jako doplněk informačního servisu, deklaruje však
akcent na prezentaci domácí tvorby. Žadatel uvádí, že podíl české a slovenské hudby neklesne pod 30 %
celkového objemu vysílacího času. Mluvené slovo pak je základním stavebním kamenem programu
žadatele. Ten má být dle žádosti primárně zaměřen na poskytování aktuálních a relevantních informací o
silničním provozu a edukaci jeho účastníků. Mluvené slovo by mělo být prezentované v několika
jazykových mutacích, aby informace byly srozumitelné i pro tranzitující účastníky provozu. Obsahem
mluveného slova má být
rozsáhlé dopravní zpravodajství ve spolupráci s ÚAMK
všeobecné zpravodajství, aktuální informace z domova i ze světa, počasí
turistické informace
rádce pro motoristy, včetně informací zaměřených na prevenci a chování účastníků silničního
provozu ve spolupráci s Policií ČR
Podíl mluveného slova v Info Radiu je žadatelem deklarován až při veřejném slyšení minimálním podílem
15% z celkového objemu vysílacího času (v původní žádosti o licenci uvedeno pouze 8%). Podíl
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zpravodajství a servisních informací pak bude tvořit minimálně 5 0 % z celkového objemu mluveného
slova.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že v oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež
jsou předmětem řízení, je již obdobný hudební formát obsažen v nabídce vysílajících programů.
S ohledem na fakt, že žadatel nespecifikuje konkrétní žánry a akcentuje zaměření na českou a
slovenskou hudební tvorbu, považuje Rada za obdobný tomu navrženému žadatelem především hudební
formát Rádio BLANÍK, který rovněž nabízí široké spektrum žánrů s důrazem na domácí hudební produkci
s podílem 30 %, dále pak hudební formáty stanic Rádio IMPULS, Rádio SÁZAVA a HELAX.
Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po jednom bodu,
neboť podstatná část programu je vyrobena autorsky (50 %) a stejně tak podíl zpravodajství a servisních
informací je zastoupen 50 % z celkového mluveného slova. V případě těchto dvou základních dílčích
kritérií je hodnota uváděná žadatelem vyšší, než je střední hodnota na pokrytém území. Mluvené slovo je
základním prvkem navrhovaného programu, neboť je akcentováno poskytování aktuálních informací
posluchačům a hudební složka programové skladby se tak dostává do pozadí. Při porovnání se
současnou nabídkou rozhlasových programů na všech pokrytých územích lze dospět k závěru, že
určitým přínosem může být orientace na posluchače - řidiče a poskytování aktuálních dopravních
informací i ve více jazykových verzích pro tranzitní účastníky provozu. Při porovnání podílu mluveného
slova nedosahuje tato hodnota průměru střední hodnoty na pokrytém území, proto nebyl přidělen u
tohoto kritéria žadateli bod.
Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných základních dílčích
kritérií, neboť program žadatele není přebíraný. U zbylých dvou sledovaných základních dílčích kritérií
nebyly přiděleny body, neboť žadatel nedokládá ve vztahu k žádnému z dotčených území užší orientaci
na region ani na signálem pokrytou lokalitu, deklaruje pouze zaměření na cílovou skupinu aktivních
účastníků silničního provozu a výběr lokálních informací prostřednictvím redakčního systému, založeného
na činnosti jiných osob mimo kontrolu žadatele.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno vždy po jednom bodu u obou základních dílčích kritérií, neboť
programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky korespondují
se zvolenou cílovou skupinou definovanou nejen věkem 18+, ale i jiným hlediskem, a to společnou
činností (řízení motorového vozidla). Takto definovanou cílovou skupinu nelze považovat za zcela
uspokojovanou na pokrytých územích.
Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada považovala toto zákonné kritérium za lépe
naplněné v žádosti vítězného žadatele.
U hodnoceného žadatele nebyl shledán přínos v oblasti hudebního formátu; stejně tak ani u vítězného
žadatele nebyl v tomto ohledu zaznamenán významný přínos, hudba však u obou projektů představuje
jejich méně významnou složku.
Rada se proto zaměřila na porovnání přínosu navrhovaného mluveného slova k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. V této oblasti vykazují projekty
hodnoceného žadatele a vítězného žadatele podobnost zejména v zaměření na rozsáhlé dopravní
zpravodajství doplněné o všeobecné zpravodajství a informační servis pro motoristy. Potud představuje
mluveného slovo navrhované hodnoceným žadatelem přínos k rozmanitosti stávající nabídky programů
na pokrytém území, obdobně jako u žadatele vítězného.
Lepší naplnění tohoto kritéria u vítězného žadatele spatřuje Rada v obohacení skladby mluveného slova
v projektu vítězného žadatele o specializované pořady pro různé skupiny řidičů (např. řidiče kamionů) a
komplexněji a propracovaněji pojaté pořady zaměřené na oblast bezpečnosti silničního provozu. Tento
druh témat (bezpečnost) je sice zmíněn i v projektu hodnoceného žadatele, nicméně pouze jako součást
pořadů obsahujících rady pro motoristy, zatímco u vítězného žadatele jde o samostatný okruh pořadů
v cílenějším pojetí s prvky sociálního marketingu, se stanovením konkrétních cílů a s j i ž probíhající
spoluprací s BESIP. Tato témata navíc konvenují se specifickým územím pokrytým kmitočty, jež jsou
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předmětem řízení (frekventované pozemní komunikace) a Rada je považuje za významnější a z hlediska
obecného zájmu na bezpečnosti silničního provozu za prospěšnější než hodnoceným žadatelem navíc
nabízené turistické informace. Větší přínos v oblasti mluveného slova u vítězného žadatele podtrhuje
větší propracovanost a podrobnost jeho žádosti a důsledné zaměření na pokrytou lokalitu a uspokojování
potřeb specifické cílové skupiny řidičů přítomných v pokrytých lokalitách, pohybujících se po dálniční síti
ČR. Vlastní spolupráce se specializovaným Národním dopravním informačním centrem, které je primárně
zaměřeno právě na sledování dopravní situace, a přítomnost vlastních vozidel vítězného žadatele na
pokrytém území skýtá podle názoru Rady lepší záruky důsledné lokalizace programu a zaměření na
pokryté území než výběr pomocí redakčního systému u hodnoceného žadatele, založeného na aktivitě
osob mimo kontrolu žadatele.

Projekt žadatele RÁDIO BONTON a.s. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden bod ze dvou možných v základním
dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, neboť vlastní autorské pořady jsou v projektu sice uvedeny
vysokým podílem 50 %, ovšem jde v zásadě pouze o zpravodajství a rubriky servisních informací,
konkrétně je zmíněn pouze pořad o prevenci a chování účastníků silničního provozu. Vedle tvorby
vlastních autorských pořadů žadatel neuvádí konkrétně ani nedokládá žádnou jinou významnější formu
naplňování přínosu pro rozvoj původní tvorby, a to ani ve vztahu k podpoře začínajících umělců ani ve
vztahu k podpoře kulturních akcí (s výjimkou obecné zmínky o anoncování kulturních akcí v rámci
turistických tipů), proto u těchto dvou zbylých základních dílčích kritériích nebyly přiděleny žádné body.
Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele
považována za naplněnou pouze ve velmi malé míře a míra jejího naplnění je výrazně menší než
v žádosti vítězného žadatele, neboť ten ve větším rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu včetně
originálních specializovaných pořadů, začínající umělce podporuje navíc též prostřednictvím svého
nahrávacího studia a organizace event marketingových aktivit a sám pořádá hudební akci a podílí se
konkrétní doloženou podporou i na kulturních akcích pořádaných jinými subjekty.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu kzajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru o jeho naplnění jen z poloviny.
Žadatel v žádosti definuje konkrétní menšiny, na jejichž podporu by se chtěl zaměřit, jako příslušníky
jiných států EU migrující přes naše území. Dle projektu jim chce věnovat cizojazyčné zpravodajství a
turistické tipy, většinou však hovoří pouze obecně a neurčitě o cizojazyčných textech. Dále se chce
zaměřit na početně menší, nedominantní skupinu občanů příslušného státu, vlastnící nějaké etnické,
náboženské nebo lingvistické znaky odlišující je od zbytku populace. Pro tyto skupiny hodlá žadatel
zařazovat do svého programu mluveného slova texty, které jsou v jazyku menšiny, a to proporčně podle
odpovídajícího zastoupení menšiny v populaci. Tento záměr žadatele lze jen obtížně bez další
konkretizace posoudit jako relevantní způsob podpory směřující k zajištění rozvoje kultury menšin, opět
Radě chybí v žádosti konkrétní údaje. U obou základních dílčích kritérií vztahujících se k podpoře menšin
proto byla udělena polovina možných bodů. Za tohoto stavu z hlediska míry naplnění této zákonné
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady žádost vítězného žadatele převažuje, a to při zvážení
konkrétní specifikace menšin, na něž se zaměřuje úspěšný žadatel, cílenosti forem podpory a zejména
s ohledem na větší konkrétnost záměrů úspěšného žadatele, jednoznačně vyjádřenou záměrem
poskytovat cizojazyčné dopravní zpravodajství a informace o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin (akce menšin hodnocený žadatel nezmiňuje vůbec), jakož i zpravodajství
reagující na aktuální témata ze života menšin.
Rada ve svém hodnocení žadatele RÁDIO BONTON a.s. příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči RÁDIO BONTON
a.s. licence k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč RÁDIO BONTON a.s.
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných
důvodů.
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Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila první ze
dvou žádostí účastníka řízení společnosti LIN a.s, která předložila projekt hudebního dopravněinformačního rádia DopravníRádio.cz.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je držitelem licence k provozování
rozhlasového vysílání programu Český Impuls. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání
v této oblasti negativních poznatků.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání z nových kmitočtů vlastními zdroji, přičemž současně spoléhá na zázemí svého jediného
akcionáře, který provozuje rozhlasové vysílání programu Impuls. To Rada považuje s ohledem na
doložený obchodní plán a bankovní referenci, jakož i dlouhodobé provozování vysílání jediným
akcionářem žadatele (Rádio IMPULS od roku 1998), za reálné. Základní dílčí kritérium způsobu
financování programu je tak podle názoru Rady v dostačující míře naplněno. Finanční spolehlivost
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena
bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit.
Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen
jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má možnost využívat
zkušeností svého jediného akcionáře, který je od roku 1998 provozovatelem vysílání programu Rádio
Impuls a od roku 2002 provozovatelem vysílání programu RockZone 105,9. Místopředseda
představenstva žadatele pan Ing. Jiří Hrabákje generálním ředitelem Rádia Impuls a RockZone 105,9 od
roku 1999, zkušenost na straně statutárních orgánů je tak rovněž zcela dostatečná. Manažerský tým
účastníka řízení lze také považovat za zkušený, v žádosti o licenci jsou konkrétně uvedeni dostatečně
zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání informací, Rada
považovala za dostačující využití stávající struktury jediného akcionáře žadatele, navíc je zde vyjednaná
spolupráce s Global Assistance.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových
souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem zapsaným v obchodním rejstříku je LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931. Jediným společníkem
společnosti LONDA spol. s r.o. je pak společnost AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, která má jako
jediného akcionáře zapsánu v obchodním rejstříku fyzickou osobu, Ing. Andreje Babiše.
S ohledem na shora uvedené Rada dospěla k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna, když z veřejných zápisů v obchodním rejstříku
lze relativně snadno dohledat konkrétní fyzickou osobu jako koncového vlastníka žadatele. Dostupnost
údajů ve veřejném obchodním rejstříku spolu s povinnostmi provozovatelů vysílání podle zákona také
poskytuje dostatečné předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb.
Předložený projekt z hlediska hudebního formátu slibuje „driving music", což žadatel prezentuje jako
speciálně na míru vytestovaný mix pop rocku, rocku, country, blues s cílem nabudit řidičovu energii.
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Hudba je v tomto projektu oproti mluvenému slovu až sekundární. Mluvené slovo bude zastoupeno
především rozsáhlým dopravním zpravodajstvím doplněným základními všeobecnými zpravodajskými
relacemi, se dvěma vstupy v angličtině mezi 6. a 18. hodinou.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že v oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež
jsou předmětem řízení, jsou již přítomny hudební žánry nabízené uchazečem, zejména ve vysílání
COUNTRY RÁDIA či Rádia Čas, za méně zastoupený lze považovat pouze žánr blues. Určitý přínos pro
rozmanitost stávající nabídky rozhlasových programů na pokrytém území spatřuje Rada ve snaze vytvořit
nový speciální formát „driving music", byť jde o poněkud méně určitý pojem, jehož obsah by žadatel
musel teprve v praktickém vysílání postupně naplňovat.
Z hlediska mluveného slova ocenila Rada zejména podíl zpravodajských a servisních informací a jeho
původnost, navrhovaný celkový podíl mluveného slova 10-12% však nepřevyšuje střední hodnotu z
pokrytých území. Obsahem mluveného slova bude široké dopravní zpravodajství doplněné všeobecným
zpravodajstvím; v tomto vymezení Rada postrádala obohacení o další prvky mluveného slova, neboť
ačkoliv Rada vnímá snahu posílit významně rozsah dopravního zpravodajství a věnovat mu v případě
potřeby i větší část vysílání, nelze opominout, že obecně patří kombinace dopravního a všeobecného
zpravodajství ke zcela obvyklým součástem mnoha rozhlasových programů. Zmínky o jiných pořadech
přitom byly ze strany žadatele pouze velmi obecné a nekonkrétní.
Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných základních dílčích
kritérií, neboť program žadatele není přebíraný v tom smyslu, že by pocházel od jiného provozovatele
vysílání; je vytvářen provozovatelem vysílání jako originální. U zbylých dvou sledovaných základních
dílčích kritérií žadatel netvrdí ani nedokládá ve vztahu k pokrytým oblastem žádnou užší orientaci na
region ani na signálem pokrytou lokalitu, neuvádí konkrétní způsoby, jak zajistí výběr místních informací
vztažených k pokrytým územím.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu u obou základních dílčích kritérií, neboť cílová skupina
odpovídá předpokládané posluchačské obci na pokrytém území a programová nabídka žadatele je pro
danou skupinu obvyklá a vhodná.
Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada považovala toto zákonné kritérium za lépe
naplněné v žádosti vítězného žadatele.
U hodnoceného žadatele lze shledat pouze částečný přínos v oblasti hudebního formátu spočívající
v příslibu aplikace specializovaného hudebního formátu „driving music", hudba je však i podle tvrzení
samotného žadatele až sekundárním prvkem nabízeného programu jako celku.
Ve vztahu k hlavnímu mluvenému slovu nelze přehlédnout podstatně pestřejší a bohatší skladbu
mluveného slova v projektu vítězného žadatele, obsahující i
rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě
zajímavosti a servisní informace pro motoristy
hobby servis
specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.)
pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě kampaní zaměřených na
bezpečnost silničního provozu, např. ve spolupráci s BESIP.
Rada je přesvědčena, že tyto prvky mluveného slova zaměřené úzce na řidiče, s ohledem na lokalizaci
přidělovaných kmitočtů na frekventovaných komunikacích a s ohledem na fakt, že v této skladbě a
v tomto rozsahu dosud nejsou na pokrytém území přítomny, přispějí k rozmanitosti nabídky programů na
pokrytém území podstatně více než dopravní zpravodajství doplněné všeobecným zpravodajstvím.
Rozsáhlé komplexní dopravní zpravodajství se všeobecným zpravodajstvím stejně jako hodnocený
žadatel nabízí i vítězný žadatel, jím nabízené další prvky mluveného slova však hodnocený žadatel nemá
ve svém projektu čím vyvážit.

469-1 8

Tento nedostatek v hlavní části programu, tedy v mluveném slově, nemůže vyvážit dílčí přínos
v sekundární oblasti hudebního formátu. Vedle toho propracovanější a doložená spolupráce vítězného
žadatele s Národním dopravním informačním centrem a řadou dalších institucí doplněná o jeho záměr
mít na komunikacích i vlastní vozidla skýtá lepší předpoklad přesnosti, lokalizovanosti a aktuálnosti
dopravních informací než projekt hodnoceného žadatele, který dokládá pouze spolupráci s Global
Assistance.
Projekt žadatele LIN a.s při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst.
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden bod ze dvou možných v základním dílčím kritériu
vlastních autorských pořadů, když původní tvorba žadatele v rámci programu má zahrnovat pouze
zpravodajství a dopravní informace a zmínka žadatele o budoucích tematických pořadech je příliš obecná
a nekonkrétní na to, aby ji Rada mohla hodnotit. Žadatel uvedj a doložil podporu začínajících interpretů
jejich zařazováním do vysílání, i v rámci speciálního pořadu Česká desítka. Žadatel dále uvádí záměr
podpory kulturních a společenských akcí na pokrytém území, to však jen velmi obecně a bez doložení.
Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele
považována za naplněnou pouze v menší míře a míra jejího naplnění je znatelně menší než v žádosti
vítězného žadatele, neboť ten v podstatně větším rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu - v oblasti
mluveného slova na rozdíl od hodnoceného žadatele vytváří i původní tématické pořady pro různé
skupiny řidičů a originální pořady zaměřené na bezpečnost provozu a začínající umělce podporuje navíc
též prostřednictvím svého nahrávacího studia, což z pohledu Rady představuje dodatečný hodnotný
bonus k zařazování do vysílání přítomnému v obou porovnávaných žádostech. Nadto je vítězný žadatel
podstatně konkrétnější v oblasti podpory kulturních akcí, v podobě doložené organizace hudebního
festivalu a v podobě více než dvouleté spolupráce se společností Sun Promotion s.r.o. při organizaci
hudebního minifestivalu a motosrazů, rovněž doložené potvrzením Sun Promotion s.r.o.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu kzajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v žádosti zmiňuje jako cílovou menšinu
zahraniční řidiče a jako způsob podpory dva přehledné stručné anglické informační vstupy během hodiny.
Podle názoru Rady z hlediska míry naplnění této zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
žádost vítězného žadatele převažuje, když v definici cílové menšiny jsou si porovnávané projekty
podobné, rozdíl však spočívá ve způsobu podpory, a to v jeho větším rozsahu, pestrosti a konkrétnosti u
vítězného žadatele, který počítá nejen obecně s vysílání informačních vstupů, ale konkrétně s
cizojazyčným dopravním zpravodajstvím, informacemi o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin a zpravodajstvím reagujícím na aktuální témata ze života menšin a nejen
v angličtině, ale ve dvou jazykových verzích.
Rada ve svém hodnocení první žádosti žadatele LIN a.s příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči LIN a.s licence
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení §
17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč LIN a.s naplnil tyto zákonné skutečnosti
v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů.
Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila druhou
ze dvou žádostí účastníka řízení společnosti LIN a.s, která ve své druhé žádosti předložila projekt
dopravního informačního rádia Rádio na cestě.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je držitelem licence k provozování
rozhlasového vysílání programu Český Impuls. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání
v této oblasti negativních poznatků.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání z nových kmitočtů vlastními zdroji, přičemž současně spoléhá na zázemí svého jediného
akcionáře, který provozuje rozhlasové vysílání programu Impuls. To Rada považuje s ohledem na
doložený obchodní plán a bankovní referenci, jakož i dlouhodobé provozování vysílání jediným
akcionářem žadatele (Rádio IMPULS od roku 1998), za reálné. Základní dílčí kritérium způsobu
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financování programu je tak podle názoru Rady v dostačující míře naplněno. Finanční spolehlivost
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena
bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit.
Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen
jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má možnost využívat
zkušeností svého jediného akcionáře, který je od roku 1998 provozovatelem vysílání programu Rádio
Impuls a od roku 2002 provozovatelem vysílání programu RockZone 105,9. Místopředseda
představenstva žadatele pan Ing. Jiří Hrabákje generálním ředitelem Rádia Impuls a RockZone 105,9 od
roku 1999, zkušenost na straně statutárních orgánů je tak rovněž zcela dostatečná. Manažerský tým
účastníka řízení lze také povazovat za zkušený, v žádosti o licenci jsou konkrétně uvedeni dostatečně
zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání informací, Rada
považovala za dostačující využití stávající struktury jediného akcionáře žadatele, navíc je zde vyjednaná
spolupráce s Global Assistance.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových
souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem zapsaným v obchodním rejstříku je LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931. Jediným společníkem
společnosti LONDA spol. s r.o. je pak společnost AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, která má jako
jediného akcionáře zapsánu v obchodním rejstříku fyzickou osobu, Ing. Andreje Babiše.
S ohledem na shora uvedené Rada dospěla k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna, když z veřejných zápisů v obchodním rejstříku
lze relativně snadno dohledat konkrétní fyzickou osobu jako koncového vlastníka žadatele. Dostupnost
údajů ve veřejném obchodním rejstříku spolu s povinnostmi provozovatelů vysílání podle zákona také
poskytuje dostatečné předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb.
Předložený projekt není vyhraněný z hlediska hudebního formátu, žadatel jej v žádosti o licenci nijak
nespecifikuje stejně jako neuvádí hudební žánry, které hodlá vysílat. Žadatel pouze uvádí, že hudební
formát bude zaměřen na muže. Hudba je v tomto projektu ovšem oproti mluvenému slovu výrazně
odsunuta do pozadí. Mluvené slovo bude v hlavním rozhlasovém čase od 6. do 18. hodiny obsazovat
50% vysílacího času a bude se skládat z rozsáhlého dopravního zpravodajství, počasí, všeobecného
zpravodajství a moderátorských talk show.
Porovnání hudebního formátu se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada
prakticky nemohla provést, neboť žadatel hudební formát ani žánry nespecifikoval. Nelze je odhadovat
ani z obecného konstatování žadatele, že hudební formát bude zaměřen na muže; až při veřejném
slyšení žadatel uvedl žánry rock, pop rock a blues. Z obsahu žádosti o licenci tak nevyplynulo nic, z čeho
by bylo možné dovozovat přínos tohoto projektu žadatele v oblasti hudby ke stávající nabídce programů
na pokrytém území. Žadatelem až posléze uváděné žánry jsou již na pokrytém území přítomné zejména
ve vysílání COUNTRY RÁDIA či Rádia Čas, za méně zastoupený lze považovat snad pouze žánr blues.
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Z hlediska mluveného slova ocenila Rada zejména jeho vysoký podíl na vysílacím čase, navrhovaný
celkový podíl mluveného slova 5 0 % v prime time převyšuje střední hodnotu z pokrytých území; v tomto
dílčím kritériu byl proto přidělen jeden bod. Obsahem mluveného slova bude široké dopravní
zpravodajství doplněné všeobecným zpravodajstvím, počasím a talk show. Celé mluvené slovo lze
považovat za autorsky vyráběné, což Rada ocenila jedním bodem, stejně jako vysoký podíl
zpravodajských a servisních informací.
Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných základních dílčích
kritérií, neboť program žadatele není přebíraný v tom smyslu, že by pocházel od jiného provozovatele
vysílání; je vytvářen provozovatelem vysílání jako originální. U zbylých dvou sledovaných základních
dílčích kritérií žadatel netvrdí ani nedokládá ve vztahu k pokrytým oblastem žádnou užší orientaci na
region ani na signálem pokrytou lokalitu, neuvádí konkrétní způsoby, jak zajistí výběr místních informací
vztažených k pokrytým územím.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu u obou základních dílčích kritérií, neboť cílová skupina
odpovídá předpokládané posluchačské obcí na pokrytém území a programová nabídka žadatele je pro
danou skupinu obvyklá, není ve výrazném nesouladu.
Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada považovala toto zákonné kritérium za lépe
naplněné v žádosti vítězného žadatele.
Hudba je u obou žadatelů až sekundárním prvkem nabízeného programu jako celku, za zásadní pro
posouzení míry přínosu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém
území proto Rada považovala porovnání mluveného slova v obou projektech.
Projekt hodnoceného žadatele odlišuje od projektu vítězného žadatele zejména prvek rozsáhlého
nasazení talk show, jejichž témata mají zahrnovat obecně témata ze života kolem nás a z oblasti menšin.
Naproti tomu v projektu vítězného žadatele jsou odlišujícími prvky oproti projektu hodnoceného žadatele
v oblasti mluveného slova
rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě
zajímavosti a servisní informace pro motoristy
hobby servis
specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.)
pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě kampaní zaměřených na
bezpečnost silničního provozu, např. ve spolupráci s BESIP.
Rada je přesvědčena, že tyto prvky mluveného slova v projektu vítězného žadatele zaměřené úzce na
řidiče, s ohledem na lokalizaci přidělovaných kmitočtů na frekventovaných komunikacích a s ohledem na
fakt, že v této skladbě a v tomto rozsahu dosud nejsou na pokrytém území přítomny, přispějí
k rozmanitosti nabídky programů na pokrytém území více než talk show na obecná témata ze života.
Zejména specializované pořady pro různé skupiny řidičů i pořady z oblasti bezpečnosti silničního provozu
lépe zapadají do rámce dopravně informačního rádia a jsou ve větším souladu se specifickým
charakterem přidělovaných kmitočtů daným jejich lokalizací. Nadto formát talk show je již na pokrytém
území přítomen v programech ČRo Region - Střední Čechy a Rádio Petrov.
Vedle toho propracovanější a doložená spolupráce vítězného žadatele s Národním dopravním
informačním centrem a řadou dalších institucí doplněná o jeho záměr mít na komunikacích i vlastní
vozidla skýtá lepší předpoklad přesnosti, lokalizovanosti a aktuálnosti dopravních informací než projekt
hodnoceného žadatele, který dokládá pouze spolupráci s Global Assistance.
Projekt Rádio na cestě žadatele LIN a.s při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden bod ze dvou možných v základním
dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, když původní tvorba žadatele v rámci programu má zahrnovat
vedle zpravodajství a dopravních informací pouze talk show a tematické večery blíže nespecifikovaného
formátu, možná rovněž talk show. Žadatel uvedl a doložil podporu začínajících interpretů jejich
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zařazováním do vysílání, i v rámci speciálního pořadu Česká desítka. Žadatel dále uvádí záměr podpory
kulturních a společenských akcí na pokrytém území, to však jen obecně (nejen zábava, ale i trhy,
zemědělské výstavy, motoristické přehlídky) a bez doložení. Tato zákonná skutečnost významná pro
rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele považována za naplněnou pouze v menší míře a
míra jejího naplnění je znatelně menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten v podstatně větším
rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu - v oblasti mluveného slova vytváří i konkretizované původní
tématické pořady pro různé skupiny řidičů a originální pořady zaměřené na bezpečnost provozu a
začínající umělce podporuje navíc též prostřednictvím svého nahrávacího studia, což z pohledu Rady
představuje dodatečný hodnotný bonus k zařazování do vysílání přítomnému v obou porovnávaných
žádostech. Nadto je vítězný žadatel podstatně konkrétnější v oblasti podpory kulturních akcí, v podobě
doložené organizace hudebního festivalu a v podobě více než dvouleté spolupráce se společností Sun
Promotion s.r.o. při organizaci hudebního minifestivalu a motosrazů, rovněž doložené potvrzením Sun
Promotion s.r.o.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v žádosti zmiňuje jako cílovou gay menšinu,
etnické menšiny, zrakově a tělesně postižené a cizojazyčné řidiče a jako způsob podpory talk show a
speciální nedělní večerní pořad, resp. u cizojazyčných řidičů vysílání dopravních informací v angličtině.
Podle názoru Rady z hlediska míry naplnění této zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
žádost vítězného žadatele přece jen převažuje, a to i přes široký záběr hodnoceným žadatelem
uváděných menšin, neboť z projektu žadatele a jeho následného doplnění nevyplývá rozsah podpory; ten
je specifikován v zásadě pouze vůči gay menšině jedním tematickým večerem týdně. U zbylých menšin
rozsah podpory schází, když není zřejmé, jak často budou jejich představitelé hosty talk show, resp.
v jakém rozsahu budou vysílány dopravní informace v angličtině. Rozdíl ve prospěch vítězného žadatele
tak spočívá ve větší konkrétnosti, specifičnosti a šíři způsobu podpory u vítězného žadatele, který počítá
konkrétně s cizojazyčným dopravním zpravodajstvím, informacemi o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin a zpravodajstvím reagujícím na aktuální témata ze života menšin a nejen
v angličtině, ale ve dvou jazykových verzích.
Rada ve svém hodnocení druhé žádosti žadatele LIN a.s příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči LIN a.s licence
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení §
17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč LIN a.s naplnil tyto zákonné skutečnosti
v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů.

S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
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Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V P r a z e dne: 16.12.2014

Ivan Krejčí
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pro rozhlasové a televizní vysílání
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Dokument (ostatní, 2.2.2015, příloha 1)
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P r a h a

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označeni provozovatele vysílání s licencí: Routě Rádio s.r.o.
Označeni (název) programu: Rádio Dálnice
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Obsah:
I. Základní programová specifikace
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
2) Jednotlivé programové podmínky
I. Základní programová specifikace
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
- Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné všeobecné zpravodajství
- Specializované pořady a kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy, sociální marketing
- Stručné zpravodajství i ve třech světových jazycích (anglický, německý a francouzský)
- Hudební formát hudba od 60. let až po současnost - lehčí rock, pop, country
2) Jednotlivé programové podmínky
- Cílová skupina 18 plus
- Minimálně 4 dopravní vstupy (i vícejazyčné) v hodině, a to od 6 do 18 hodin ve všední dny.
- Podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny
- Všeobecné zpravodajství I x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin s tím, že jedna zpravodajská rubrika bude mít
v průměru 1,5 - 2 minuty
- 50 % vlastní tvorby
- Minimálně 50 % evropské tvorby
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Příloha k dopisu čj. C T U - 9 6 6 3 3 / 2 0 1 3 - 6 1 3 z e dne 16. 10. 2 0 1 3 .
D i a g r a m y využití rádiových kmitočtů pro p o ž a d o v a n é ú z e m n í rozsahy rozhlasového vysílání Vysílací sítě V K V kmitočtů (modrá barva),
v y p o č t e n é podle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 S b .
Pokrytí obyvatel Č R : 4,3 % (439 8 7 8 obyvatel)

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z 36
vysílačů dálniční sítě - sp. zn. 2013/831/zab (stav ke dni 20.01.2014)
Programy přijímatelné na více než 75 % území:
ČRo Radiožurnál (+ AM 270 kHz, + DAB)
ČRo Dvojka (+ DAB)
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
Frekvence 1
Rádio Beat (+ DAB)
Rádio Impuls
Programy přijímatelné na 50 až 75 % území:
BBC
Evropa 2
Rádio Proglas (+ DAB)
Programy přijímatelné na 25 až 50 % území:
Country Morava
Country rádio (+ AM 1062 kHz)
ČRo Brno
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Region-Vysočina
Hitradio Vysočina 94.3 FM
Kiss Hády
Kiss Jižní Čechy
Rádio Blaník
Rádio Blaník Východní Čechy
Rádio Čas-FM
Rádio Evropa 2 - Morava
Rádio Krokodýl
Rádio Petrov
Rádio Sázava
Programy přijímatelné na méně než 25 % území:
City 93.7 FM
Classic FM
Country Morava Sever
Country východ
ČRo České Budějovice
ČRo D-dur (DAB)
ČRo Hradec Králové
ČRo Jazz (DAB)
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
ČRo Pardubice
ČRo Plus (DAB)
ČRo Plzeň (+ DAB)
ČRo Rádio Junior (DAB)
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ČRo Regina
ČRo Sever
ČRo Wave (DAB)
Dance rádio
Expres rádio
Fajn rádio
Fajn Rádio Hity
Free rádio
Gama rádio (DAB)
Helax
Hitradio Dragon
Hitradio Faktor
Hitradio FM Plus
Hitradio Orion
Hitradio Orion Morava
Kiss 98 FM
Kiss Delta
Kiss Morava
Kiss Proton
Magie Brno
Oldies rádio
Rádio 1
Rádio Blaník Jižní Čechy
Rádio Blaník Jižní Morava
Rádio Blaník Valašsko
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Bonton
Rádio Color
Rádio Contact Liberec
Rádio Černá Hora
Rádio Dálnice
Rádio Egrensis
Rádio Evropa 2 - Západ
Rádio Haná
Rádio Jih
Rádio R
Rádio Relax
Rádio Rubi
Rádio Samson
Rádio Spin
Rádio Zlín
RFI
ROCK MAX
Rock Rádio Prácheň
Rock Rádio Šumava
RockZone
SeeJay rádio (DAB)
Signál Rádio
Signál Rádio Praha
Tip rádio (DAB)
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Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače 9 křížů 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš; 105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo D-dur (DAB Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz (DAB Teleko)
ČRo Plus (DAB Teleko)
ČRo Rádio Junior (DAB Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave (DAB Teleko)
BBC
Country Morava
ČRo Olomouc
Free rádio
Hitradio Vysočina 94.3 FM
Rádio Blaník Východní Čechy
Rádio Čas-FM
Gama rádio (DAB Teleko)
Rádio Proglas (DAB Teleko)
SeeJay rádio (DAB Teleko)
Tip rádio (DAB Teleko)

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Blučina 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo D-dur (DAB Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz (DAB Teleko)
ČRo Plus (DAB Teleko)
ČRo Rádio Junior (DAB Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave (DAB Teleko)
BBC (101,3 Brno)
Country Morava (96,8 Brno)
Free rádio (107,0 Brno)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,0 Brno)
Rádio Color (99,4 Brno)
Rádio Čas-FM (95,5 Brno; 91,7 Hustopeče u Brna)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (105,1 Brno; 88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Rádio R (89,2 Mokrá-Horákov)
Gama rádio (DAB Teleko)
Rádio Proglas (DAB Teleko)
SeeJay rádio (DAB Teleko)
Tip rádio (DAB Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
Rádio Dálnice (94,1 Brno-Horní Heršpice)

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Divišov 96,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Střední Čechy
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 98,4 Trutnov; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (90,1 Psáře; 106,0 Pardubice; 92,1 Trutnov; 100,3 Jihlava)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
ČRo Hradec Králové
ČRo Region-Vysočina
Rádio Contact Liberec
Rádio Černá Hora
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Dolní Královice 96,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
Country východ
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Pardubice
ČRo Region-Střední Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Drysice 88,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
Country Morava (94,4 Vyškov)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 105,0 Zlín)
Kiss Hády (104,1 Vyškov)
Rádio Beat (91,1 Vyškov)
Rádio Čas-FM (95,8 Vyškov)
Rádio Haná (97,8 Vyškov; 101,1 Vyškov; 92,3 Olomouc)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 102,3 Zlín)
Rádio Jih (88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (102,6 Vyškov)
Rádio Petrov (98,4 Vyškov)
Rádio Proglas (90,6 Bystřice pod Hostýnem; 93,3 Jeseník)
Rádio Rubi (96,4 Vyškov; 97,1 Olomouc)
ROCK MAX (89,6 Zlín)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Fajn Rádio Hity
Hitradio Orion Morava
Rádio Zlín

Stav ke dni 20.01.2014

469-32

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Herálec 91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
ČRo Pardubice
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř; 96,3 Havlíčkův Brod)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Fajn rádio (99,7 Havlíčkův Brod)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
Kiss Hády
Rádio Beat
Rádio Contact Liberec
Rádio Černá Hora
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-33

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Holubice 96,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo D-dur (DAB Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz (DAB Teleko)
ČRo Plus (DAB Teleko)
ČRo Rádio Junior (DAB Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave (DAB Teleko)
Country Morava (96,8 Brno; 94,4 Vyškov)
Free rádio (107,0 Brno)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno; 104,1 Vyškov)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,0 Brno; 91,1 Vyškov)
Rádio Čas-FM (95,5 Brno; 95,8 Vyškov)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (105,1 Brno; 88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Rádio R (89,2 Mokrá-Horákov)
Gama rádio (DAB Teleko)
Rádio Proglas (DAB Teleko)
SeeJay rádio (DAB Teleko)
Tip rádio (DAB Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Rádio Dálnice
ROCK MAX

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Hulice 91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (107,9 Psáře; 106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Pardubice
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Sever
Fajn rádio

Stav ke dni 20.01.2014

469-35

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Humpolec 95,8 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
ČRo Pardubice
BBC (96,7 Jihlava)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava; 98,4 Trutnov)
Hitradio Faktor (98,3 Pelhřimov)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava; 92,1 Trutnov)
Programy přijímatelné dobře:
Country východ
ČRo Hradec Králové
Rádio Černá Hora
Rádio Sázava

Stav ke dni 20.01.2014

469-36

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Humpolec-východ 91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
ČRo Pardubice
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř; 96,3 Havlíčkův Brod)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Fajn rádio (99,7 Havlíčkův Brod)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
Kiss Hády
Rádio Beat
Rádio Černá Hora
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-37

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Hvězdonice 107,8 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
ČRo Hradec Králové
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
City 93.7 FM (93,7 Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice; 88,2 Praha)
Expres rádio (90,3 Praha)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,5 Ústí nad Labem; 102,5 Praha; 106,2 Benešov)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (106,0 Pardubice; 102,0 Ústí nad Labem; 92,1 Trutnov; 96,6 Praha)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Fajn rádio
Rádio Beat
Rádio Bonton

Stav ke dni 20.01.2014

469-38

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Jáchymov na Moravě 104,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Country Morava (91,8 Třebíč)
Evropa 2 (106,7 Třebíč)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (95,8 Třebíč)
Kiss Hády (88,3 Brno; 92,4 Třebíč)
Rádio Beat (99,5 Třebíč)
Rádio Blaník Jižní Morava (98,6 Třebíč)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš; 105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno; 101,7 Třebíč)
Rádio Petrov (103,4 Brno; 104,8 Třebíč)
Rádio Proglas (107,5 Brno; 96,4 Třebíč)
Programy přijímatelné dobře:
Radio Blaník Východní Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

469-39

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Jesenice-exit 107,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
ČRo D-dur (DAB Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz (DAB Teleko)
ČRo Plus (DAB Teleko)
ČRo Rádio Junior (DAB Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave (DAB Teleko)
BBC (101,1 Praha)
City 93.7 FM (93,7 Praha)
Classic FM (98,7 Praha)
Country rádio (89,5 Praha; AM 1062 kHz Praha)
Dance rádio (89,0 Praha)
Evropa 2 (88,2 Praha; 105,5 Votice)
Expres rádio (90,3 Praha)
Fajn rádio (97,2 Praha)
Frekvence 1 (102,5 Praha; 93,5 Ústí nad Labem)
Kiss 98 FM (98,1 Praha)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Oldies rádio (103,7 Praha)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Beat (95,3 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice; 87,8 Praha)
Rádio Bonton (99,7 Praha)
Rádio Color (90,7 Praha)
Rádio Contact Liberec (97,9 Liberec)
Rádio Impuls (96,6 Praha; 102,0 Ústí nad Labem)
Rádio Proglas (97,9 Liberec)
Rádio Spin (96,2 Praha)
RFI (99,3 Praha)
RockZone (105,9 Praha)
Signál Rádio Praha (95,7 Praha)
Gama rádio (DAB Teleko)
Rádio Proglas (DAB Teleko)
SeeJay rádio (DAB Teleko)
Tip rádio (DAB Teleko)

469-40

Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
ČRo Plzeň
Kiss Delta
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Černá Hora
Rádio Sázava
Signál Rádio

Stav ke dni 20.01.2014

469-41

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Jiřice 91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Pardubice
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Faktor (98,3 Pelhřimov)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo České Budějovice
ČRo Region-Střední Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Kařez-silo 97,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Regina
City 93.7 FM (93,7 Praha)
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 102,7 Beroun; 102,5 Praha)
Hitradio FM Plus (100,2 Beroun; 105,8 Klatovy)
Kiss 98 FM (106,3 Beroun)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat (107,7 Beroun)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy; 96,6 Praha)
Programy přijímatelné dobře:
Evropa 2
Kiss Jižní Čechy
Rádio Blaník
Rádio Relax

Stav ke dni 20.01.2014

469-43

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Králův Dvůr 99,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Region-Střední Čechy
Country rádio (98,3 Beroun; AM 1062 kHz Praha)
Fajn rádio (90,6 Beroun)
Frekvence 1 (102,7 Beroun; 102,5 Praha)
Hitradio FM Plus (100,2 Beroun)
Kiss 98 FM (106,3 Beroun)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat (107,7 Beroun)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (101,5 Beroun; 96,6 Praha)
Rádio Relax (97,5 Beroun; 92,3 Kladno)
Programy přijímatelné dobře:
City 93.7 FM
Classic FM
ČRo Regina
Evropa 2
Kiss Jižní Čechy
Rádio Blaník

Stav ke dni 20.01.2014

469-44

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Křepice 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo D-dur (DAB Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz (DAB Teleko)
ČRo Plus (DAB Teleko)
ČRo Rádio Junior (DAB Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave (DAB Teleko)
BBC (101,3 Brno)
Evropa 2 (106,7 Znojmo)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno; 90,9 Znojmo)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,0 Brno; 93,8 Znojmo)
Rádio Blaník Jižní Morava (104,2 Znojmo)
Rádio Čas-FM (91,7 Hustopeče u Brna; 100,6 Znojmo)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (88,9 Hodonín; 105,1 Brno)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Gama rádio (DAB Teleko)
Rádio Proglas (DAB Teleko)
See Jay rádio (DAB Teleko)
Tip rádio (DAB Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
Country Morava
Free radio
Radio Color

Stav ke dni 20.01.2014

469-45

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Lhotka 97,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Country Morava (91,8 Třebíč)
Evropa 2 (92,9 Velké Meziříčí)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (95,8 Třebíč; 94,3 Jihlava; 91,2 Velké Meziříčí)
Kiss Hády (88,7 Velké Meziříčí; 88,3 Brno; 92,4 Třebíč)
Rádio Beat (99,1 Velké Meziříčí; 99,5 Třebíč)
Rádio Blaník Jižní Morava (98,6 Třebíč)
Rádio Čas-FM (92,2 Velké Meziříčí)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava)
Rádio Krokodýl (89,1 Velké Meziříčí; 102,3 Třebíč; 103,0 Brno; 101,7 Třebíč)
Rádio Petrov (103,4 Brno; 104,8 Třebíč)
Rádio Proglas (100,6 Velké Meziříčí; 96,4 Třebíč; 107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
Rádio Jih

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Měřín 94,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Evropa 2 (92,9 Velké Meziříčí)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Hády (88,7 Velké Meziříčí; 88,3 Brno; 107,7 Jihlava)
Rádio Beat (99,1 Velké Meziříčí)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Čas-FM (92,2 Velké Meziříčí)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Rádio Krokodýl (89,1 Velké Meziříčí; 96,0 Žďár nad Sázavou)
Rádio Proglas (100,6 Velké Meziříčí; 104,0 Žďár nad Sázavou)
Programy přijímatelné dobře:
BBC

Stav ke dni 20.01.2014

469-47

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Mirošovice 98,3 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
City 93.7 FM (93,7 Praha)
Classic FM (98,7 Praha)
Country rádio (101,8 Benešov; 89,5 Praha; AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice; 88,2 Praha)
Expres rádio (90,3 Praha)
Fajn rádio (97,2 Praha)
Frekvence 1 (106,2 Benešov; 102,5 Praha; 93,5 Ústí nad Labem; 97,4 Pardubice)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Beat (96,9 Benešov; 95,3 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice; 87,8 Praha)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Bonton (91,7 Benešov; 99,7 Praha)
Rádio Impuls (96,6 Praha; 106,0 Pardubice; 102,0 Ústí nad Labem)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Kiss 98 FM
Rádio Spin
RFI
Signál Rádio Praha

Stav ke dni 20.01.2014

469-48

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Mýto 92,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Region-Střední Čechy
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy)
Hitradio FM Plus (88,0 Rokycany; 106,1 Plzeň; 105,8 Klatovy)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy)
Programy přijímatelné dobře:
Evropa 2
Kiss Jižní Čechy
Rádio Beat
Rádio Blaník
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-49

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Nový Jičín 92,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Ostrava
ČRo D-dur (DAB Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz (DAB Teleko)
ČRo Plus (DAB Teleko)
ČRo Rádio Junior (DAB Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave (DAB Teleko)
Frekvence 1 (94,1 Valašské Meziříčí; 91,0 Ostrava)
Helax (93,7 Ostrava)
Hitradio Orion (103,9 Valašské Meziříčí)
Hitradio Orion Morava (95,9 Nový Jičín)
Kiss Morava (101,1 Frýdek-Místek)
Rádio Blaník Valašsko (102,8 Nový Jičín)
Rádio Čas-FM (105,9 Frenštát pod Radhoštěm; 92,8 Ostrava)
Rádio Impuls (100,5 Valašské Meziříčí; 89,0 Ostrava)
Gama rádio (DAB Teleko)
Rádio Proglas (DAB Teleko)
SeeJay rádio (DAB Teleko)
Tip rádio (DAB Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
Country Morava Sever
ČRo Olomouc
Rádio Evropa 2 - Morava
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-50

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Nýřany 100,5 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Plzeň (DAB RTIcz)
ČRo Radiožurnál (DAB RTIcz)
BBC (98,6 Plzeň)
Country rádio (102,1 Plzeň)
Fajn rádio (97,1 Plzeň)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 89,6 Plzeň)
Hitradio FM Plus (105,8 Klatovy; 106,1 Plzeň)
Kiss Proton (90,0 Plzeň; 92,9 Klatovy; 98,2 Plzeň)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň; 96,3 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy)
Rádio Samson (103,0 Plzeň)
Rock Rádio Šumava (95,2 Klatovy; 91,8 Plzeň)
Gama rádio (DAB RTIcz)
Rádio 1 (DAB RTIcz)
Rádio Proglas (DAB RTIcz)
SeeJay rádio (DAB RTIcz)
Programy přijímatelné dobře:
Hitradio Dragon
Rádio Beat
Rádio Dálnice
Rádio Egrensis

Stav ke dni 20.01.2014

469-51

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Ostředek 88,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Hradec Králové
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (93,5 Ústí nad Labem; 98,4 Trutnov; 102,5 Praha; 97,4 Pardubice; 106,2
Benešov)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Contact Liberec (101,4 Liberec)
Rádio Impuls (92,1 Trutnov; 96,6 Praha; 106,0 Pardubice)
Rádio Proglas (97,9 Liberec)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
City 93.7 FM
Country rádio
ČRo Regina
Expres rádio
Rádio 1
Rádio Beat
Rádio Bonton
Rádio Černá Hora

Stav ke dni 20.01.2014

469-52

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Ostrovačice 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
Country Morava (96,8 Brno)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,4 Rosice)
Rádio Čas-FM (92,2 Rosice)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Free rádio
Rádio Beat
Rádio Jih

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Přimda 91,9 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy)
Hitradio Dragon (102,8 Mariánské Lázně; 98,3 Tachov)
Hitradio FM Plus (105,8 Klatovy)
Rádio Beat (96,2 Tachov)
Rádio Egrensis (92,5 Mariánské Lázně; 100,0 Tachov)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň)
Rádio Impuls (94,0 Klatovy)
Rádio Samson (105,6 Tachov)
Programy přijímatelné dobře:
Kiss Proton
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Evropa 2 - Západ
Rock Rádio Šumava

Stav ke dni 20.01.2014

469-54

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Průhonice 104,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
BBC (101,1 Praha)
City 93.7 FM (93,7 Praha)
Classic FM (98,7 Praha)
Country rádio (89,5 Praha; 1062 kHz Praha)
Dance rádio (89,0 Praha; 102,9 Praha)
Evropa 2 (88,2 Praha; 105,5 Votice)
Expres rádio (90,3 Praha)
Fajn rádio (97,2 Praha)
Frekvence 1 (102,5 Praha; 93,5 Ústí nad Labem; 98,4 Trutnov)
Kiss 98 FM (98,1 Praha)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Oldies rádio (103,7 Praha)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Beat (95,3 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice; 87,8 Praha)
Rádio Bonton (99,7 Praha)
Rádio Color (90,7 Praha)
Rádio Contact Liberec (101,4 Liberec)
Rádio Impuls (96,6 Praha; 102,0 Ústí nad Labem; 92,1 Trutnov)
Rádio Proglas (97,9 Liberec)

Rádio Spin (96,2 Praha)
RFI (99,3 Praha)
RockZone (105,9 Praha)
Signál Rádio Praha (95,7 Praha)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
Kiss Delta
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Černá Hora
Rádio Dálnice
Signál Rádio

Stav ke dni 20.01.2014

469-55

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Psáře-exit 92,3 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (90,1 Psáře; 106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
ČRo Pardubice
ČRo Region-Střední Čechy
Rádio Contact Liberec
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-56

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Rokycany 105,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Region-Střední Čechy
BBC (98,6 Plzeň)
Country rádio (92,7 Rokycany; AM 1062 kHz Praha)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 89,6 Plzeň)
Hitradio FM Plus (88,0 Rokycany; 106,1 Plzeň; 105,8 Klatovy)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat (94,4 Rokycany)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy)
Rock Rádio Šumava (95,2 Klatovy)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Plzeň (DAB RTIcz)
ČRo Radiožurnál (DAB RTIcz)
Evropa 2
Hitradio Dragon
Rádio Blaník
Gama rádio (DAB RTIcz)
Rádio 1 (DAB RTIcz)
Rádio Proglas (DAB RTIcz)
SeeJay rádio (DAB RTIcz)

Stav ke dni 20.01.2014

469-57

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Rousínov 91,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
Country Morava (94,4 Vyškov)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno; 104,1 Vyškov)
Rádio Beat (91,1 Vyškov)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
Free rádio
Rádio Čas-FM
Rádio Haná
Rádio R
Rádio Rubi
ROCK MAX

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Speřice 98,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Pardubice
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Faktor (98,3 Pelhřimov)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo České Budějovice
ČRo Region-Střední Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Strakonice 87,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo České Budějovice
Country rádio (94,6 Strakonice)
Evropa 2 (95,3 Strakonice; 105,5 Votice)
Frekvence 1 (94,1 České Budějovice)
Hitradio Faktor (90,1 Strakonice; 93,6 Písek; 104,3 České Budějovice)
Kiss Jižní Čechy (102,0 Strakonice; 97,7 Votice)
Rádio Beat (107,7 Strakonice)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Jižní Čechy (104,8 Strakonice)
Rádio Bonton (100,4 Strakonice)
Rádio Impuls (98,4 Kašperské Hory; 102,9 České Budějovice)
Rádio Proglas (89,5 Písek)
Rock Rádio Prácheň (89,0 Písek)
Rock Rádio Šumava (91,8 Kašperské Hory)
Programy přijímatelné dobře:
Hitradio FM Plus
Radio Beat

Stav ke dni 20.01.2014

469-60

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Velká Bíteš-město 101,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš; 105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
Country Morava
ČRo Olomouc
ČRo Region-Vysočina
Hitradio Vysočina 94.3 FM
Rádio Blaník Jižní Morava
Rádio Blaník Východní Čechy
Rádio Jih

Stav ke dni 20.01.2014

469-61

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Velké Meziříčí 105,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Evropa 2 (92,9 Velké Meziříčí)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Vysočina 94.3 FM (94,3 Jihlava; 91,2 Velké Meziříčí; 95,8 Třebíč)
Kiss Hády (88,7 Velké Meziříčí; 88,3 Brno)
Rádio Beat (99,1 Velké Meziříčí)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Čas-FM (92,2 Velké Meziříčí)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Rádio Krokodýl (89,1 Velké Meziříčí; 103,0 Brno)
Rádio Proglas (100,6 Velké Meziříčí)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Country Morava
Rádio Blaník Jižní Morava
Rádio Evropa 2 - Morava
Rádio Petrov

Stav ke dni 20.01.2014

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Vyškov 91,9 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Olomouc
Country Morava (94,4 Vyškov)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 105,0 Zlín)
Kiss Hády (104,1 Vyškov; 88,3 Brno)
Rádio Beat (91,1 Vyškov)
Rádio Čas-FM (95,8 Vyškov)
Rádio Haná (97,8 Vyškov; 101,1 Vyškov; 92,3 Olomouc)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 102,3 Zlín)
Rádio Krokodýl (102,6 Vyškov)
Rádio Petrov (98,4 Vyškov)
Rádio Proglas (90,6 Bystřice pod Hostýnem)
Rádio Rubi (96,4 Vyškov; 97,1 Olomouc)
ROCK MAX (89,6 Zlín)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Ostrava
BBC

Stav ke dni 20.01.2014

469-63

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokryt
z vysílače Žebrák 98,5 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Region-Střední Čechy
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 102,7 Beroun)
Hitradio FM Plus (100,2 Beroun; 87,6 Příbram)
Kiss 98 FM (106,3 Beroun)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat (107,7 Beroun)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 101,5 Beroun)
Rádio Proglas (96,0 Příbram)
Rádio Relax (97,5 Beroun)
Programy přijímatelné dobře:
Fajn rádio
ČRo Regina

Stav ke dni 20.01.2014

Jedn. identifikátor 269322 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/6092/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

6. 2. 2018, Praha

Route Radio s.r.o.
Stavební 992/1
70800 Ostrava

RRTV/2017/717/zab
3-2018/poř. č. 39

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Velké
Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Velké Meziříčí 5 105,0 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 16 00 05 / 49 21 02.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Velké Meziříčí 5
105,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 00 05 / 49 21 02.
Odůvodnění:
Účastník řízení Route Radio s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 09.08.2017
č.j. RRTV/11416/2017-vac o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence
sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 4, 105,0 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 01 05 / 49 21 19 na souřadnice WGS 84: 16 00 05 / 49 21 02.

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu
úřadu.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto
z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.
přerušeno.
Dne 15.01.2018 č.j. RRTV/4757/2018-vra obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovaný kmitočet:
VELKE MEZIRICI 5 105,0 MHz
Souřadnice WGS 84: 16 00 05 / 49 21 02
ERPmax 0,1 kW
Na žádost 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 11. 1. 2018 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Pro Velké Meziříčí 5 105,0 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel na 17 694.
Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání Rádio Dálnice se
základními kmitočty: Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz
/ 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W,
Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec
95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W,
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W.
Dalšími účastníky řízení byly společnosti:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1, CZ
Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání
s využitím výše uvedených souborů technických parametrů byla zamítnuta) měli 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 předmětného kmitočtu
tvořila přílohu oznámení. K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada
stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. Podání musí mít náležitosti uvedené v

ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje.
Žádný z účastníků řízení se k věci nevyjádřil.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 17 694 obyvatel
z nového stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 5 105,0 MHz / 100 W dojde v důsledku změny
stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 332
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.
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.

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, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity
elektromagnetického pole VKV vysílače Velké Meziříčí 5 105,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 16 00 05 / 49 21 02.
Rozdělovník
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-1 580/2018-613 ze dne 11. 1. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače VELKE MEZIRICI 5 105,0 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (17 694 obyvatel)

Jedn. identifikátor 276360-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/10378/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

24. 4. 2018, Praha

Advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mík Špoulová
na základě plné moci společnosti
Route Radio s.r.o.
Haštalská 760/27, 11000 Praha 1

RRTV/2018/72/zab
8-2018/poř. č. 5

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Průhonice
104,2 MHz / 25 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence
sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Průhonice 104,2 MHz / 25 W,
souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 00 30.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Průhonice
104,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 00 30.
Odůvodnění:
Účastník řízení Route Radio s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 08.01.2018
č.j. RRTV/3976/2018-vra o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence
sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně souřadnic a výkonu kmitočtu Průhonice 104,2 MHz / 25 W,
souřadnice WGS 84: 14 33 14 / 50 00 29 na Průhonice 104,2 MHz / 50 W souřadnice WGS 84:
14 32 47 / 50 00.

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu
úřadu (dále jen ČTÚ).
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 08.02.2018 č.j.: RRTV/6114/2018-vra obdržela Rada od ČTÚ předběžné stanovisko, ve
kterém se mimo jiné uvádí, že předmětný VKV kmitočet byl zkoordinován pro účely pokrytí
dálniční sítě a jeho parametry byly s ohledem na stávající síť VKV kmitočtů navrženy
a zkoordinovány jako maximální bez možnosti dalšího navyšování (zejména ERPmax). ČTÚ
nemůže souhlasit se zvýšení ERPmax, neboť se zvýší i rušení stávající sítě VKV kmitočtů.
S touto informací byl provozovatel Route Radio s.r.o. seznámen.
Dne 15.02.2018 č.j.: RRTV/6478/2018-vac obdržela Rada od provozovatele Route Radio s.r.o.
souhlas k dokončení koordinace spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Průhonice 104,2 MHz
/ 25 W.
Dne 11.04.2018 č.j.: RRTV/9645/2018-vra obdržela Rada zkoordinovanou změnu stanoviště:
PRUHONICE 104,2 MHz
souřadnice WGS84: 14 32 47 / 50 00 30
ERPmax (dBW) = 14
Na žádost 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 9. 4. 2018 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Pro Průhonice 104,2 MHz / 25 W byl stanoven počet obyvatel na 15 177.

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání Rádio Dálnice se
základními kmitočty: Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz
/ 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W,
Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec
95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W,
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W.

Dalšími účastníky řízení byly společnosti:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1, CZ
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 15 177 obyvatel
z nového stanoviště kmitočtu Průhonice 104,2 MHz / 25 W dojde v důsledku změny stanoviště
ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 2 849 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.
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.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada
vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním
úřadem. 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, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity
elektromagnetického pole VKV vysílače Průhonice 104,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84:
14 32 47 / 50 00 30

Rozdělovník
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Route Radio s.r.o., Stavební 992/1, 70800 Ostrava

Příloha k čj. ČTÚ-19 528/2017-613

Diagram využití rádiového kmitočtu PRUHONICE 104,2 MHz stanovený výpočtem podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.

IČO: 70106975
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Jedn. identifikátor 281191-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/13278/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

26. 6. 2018, Praha

Advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mík Špoulová
na základě plné moci společnosti
Route Radio s.r.o.
Haštalská 760/27, 11000 Praha 1

RRTV/2018/151/zab
11-2018/poř. č. 9

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Nýřany
100,5 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:
13 13 59 / 49 43 02.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Nýřany 100,5 MHz
/ 50 W, souřadnice WGS 84: 13 13 59 / 49 43 02.
Odůvodnění:
Dne 01.02.2018 č.j. RRTV/5919/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route
Radio s.r.o. o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 13 05 / 49 42 26 na
Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 13 59 / 49 43 02.
Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu
úřadu.

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto
z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.
přerušeno.
Dne 04.06.2018 č.j. RRTV/12107/2018-vra ve znění doplnění ze dne 11.06.2018
č.j.: RRTV/12318/2018-vra a opravy týkající se pokrytí obyvatel ČR doručené dne 14.06.2018
č.j.: RRTV/12904/2018-vra, obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovanou změnu stanoviště Nýřany
100,5 MHz / 50 W.
NYRANY 100,5 MHz
souřadnice WGS 84: 13 13 59 / 49 43 02
ERPmax 50 W
Změna stanoviště a výšky antény
Na žádost 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 1. 6. 2018 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Pro Nýřany 100,5 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 41 250.
Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání Rádio Dálnice se
základními kmitočty: Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz
/ 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W,
Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec
95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W,
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W.
Dalšími účastníky řízení byly společnosti:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1, CZ
Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání
s využitím výše uvedených souborů technických parametrů byla zamítnuta) měli 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 předmětného kmitočtu
tvořila přílohu oznámení. K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada
stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. Podání musí mít náležitosti uvedené

v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo je činí, které věci
se týká a co se navrhuje.
Žádný z účastníků řízení se k věci nevyjádřil.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 41 250 obyvatel
z nového stanoviště kmitočtu Nýřany 100,5 MHz / 50 W dojde v důsledku změny stanoviště ke
zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 5 277 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.
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.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada
vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním
úřadem. 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, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity
elektromagnetického pole VKV vysílače Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 13
59 / 49 43 02.

Rozdělovník
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Route Radio s.r.o., Stavební 992/1, 70800 Ostrava

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-30 875/2018-613/II. vyř. ze dne 13. 6. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače NYRANY 100,5 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (41 250 obyvatel)

Jedn. identifikátor 287189-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/17006/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

DATUM, Praha

Advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mík Špoulová
na základě plné moci společnosti
Route Radio s.r.o.
Haštalská 760/27, 11000 Praha 1

RRTV/2018/625/zab
15-2018/poř. č. 7

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu
Přimda 91,9 MHz / 100 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Přimda 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
12 40 41 / 49 40 24.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Přimda 91,9 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 41 / 49 40 24.

Odůvodnění:
Dne 13.06.2018 č.j. RRTV/12868/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně souřadnic stanoviště Přimda 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12
40 41 / 49 40 11 na Přimda komín 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 41 / 49 40 24.

Dne 18. 06. 2018 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Dne 18. 06. 2018 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.

Ostatní účastníci:
Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6
MHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz /
50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W,
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50
W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W byla zamítnuta:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Předběžné stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 10. 07. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko k
výše uvedené změně stanoviště se žádostí o vyjádření žadatele, zda souhlasí s dokončením
koordinace.
Znění stanoviska:
Po změně stanoviště na Přimda komín 91,9 MHz / 100 W se počet obyvatel z původní hodnoty
33 054 sníží na 29 538, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 3 516 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad
zaslal mapy názorně zobrazující území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně
stanoviště.
Dne 18. 07. 2018 Rada odeslala uvedené předběžné stanovisko žadateli.
Dne 23. 07. 2018 obdržela Rada vyjádření žadatele Route Radio s.r.o., ve kterém uvádí, že na
své žádosti nadále trvá.
Dne 02. 08. 2018 Rada odeslala vyjádření žadatele Českému telekomunikačnímu úřadu s žádostí
o dokončení koordinace.

Koordinace Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 30. 08. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště:
PRIMDA 91,9 MHz
Souřadnice WGS 84: 12 40 41 / 49 40 24
ERPmax 0,1 kW
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Pro Přimdu 91,9 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel 27 882.
Dne 06. 09. 2018 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a ostatním výše uvedeným
účastníkům řízení, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s výše uvedenými
soubory technických parametrů byla zamítnuta.
Žádný z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě deseti dnů ke koordinaci nevyjádřil.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada vychází
také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním úřadem. Z
těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se jednalo o
minimální vstup na nové území.

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.

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.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada
vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním
úřadem. 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, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity
elektromagnetického pole VKV vysílače Přimdu 91,9 MHz / 100 W

Rozdělovník
Route Radio s.r.o., Stavební 992/1, 70800 Ostrava
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s., Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-32 933/2018-613/III.vyř. ze dne 11. 1. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PRIMDA 91,9 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 882 obyvatel)

Jedn. identifikátor 288437-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/17767/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

9. 10. 2018, Praha

Advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mík Špoulová
na základě plné moci společnosti
Route Radio s.r.o.
Haštalská 760/27, 11000 Praha 1

RRTV/2018/240/zab
16-2018/poř. č. 29

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu
Mýto 92,0 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence
sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS
84: 13 44 43 / 49 47 47.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Mýto 92,0 MHz /
50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 43 / 49 47 47.
Odůvodnění:
Dne 26.02.2018 č.j. RRTV/6822/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio
s.r.o., IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně souřadnic stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 43 44
/ 49 47 38 na Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 43 / 49 47 47.
Dne 05. 03. 2018 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.

Dne 05. 03. 2018 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.
Ostatní účastníci:
Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6
MHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz /
50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W,
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50
W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W byla zamítnuta:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Koordinace Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 30. 08. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště:
MYTO 92,0 MHz
souřadnice WGS84: 13 44 43 / 49 47 47,
ERPmax (dBW) = 17
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Pro Mýto 92,0 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 11 609.
Dne 06. 09. 2018 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a ostatním výše uvedeným
účastníkům řízení, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s výše uvedenými
soubory technických parametrů byla zamítnuta.

Žádný z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě deseti dnů ke koordinaci nevyjádřil.
Vzhledem k tomu, že předběžné stanovisko Českého telekomunikačního úřadu o koordinaci
nebylo Radě doručeno, byl Český telekomunikační úřad požádán o diagram využití původního
rádiového kmitočtu pro územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Mýto 92,0 MHz / 50
W a diagram využití rádiového kmitočtu na novém stanovišti Mýto 92,0 MHz / 50 W včetně údajů
o počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním, před změnou a po změně stanoviště.
Dne 10. 09. 2018 byly Radě doručeny doplňující údaje zaslané Českým telekomunikačním
úřadem (srovnávací diagramy včetně údajů o počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním,
před změnou a po změně stanoviště).
Znění stanoviska:
Po změně stanoviště na Mýto 92,0 MHz / 50 W se počet obyvatel z původní hodnoty 11 449 zvýší
na 11 609, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem rozhlasového vysílání o 160 obyvatel.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada vychází
také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním úřadem. Z
těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se jednalo o
minimální vstup na nové území.
Dne 13. 09. 2018 Rada odeslala uvedené doplňující údaje žadateli.
Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o
změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí
území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání
žaloby nemá odkladný účinek.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity
elektromagnetického pole VKV vysílače Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 43 /
49 47 47.

Rozdělovník
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Route Radio s.r.o., Stavební 992/1, 70800 Ostrava

Příloha k čj. ČTÚ-8 679/2018-613

Diagram využití rádiového kmitočtu MYTO 92,0 MHz stanovený výpočtem podle vyhlášky
č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.
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Jedn. identifikátor 292589-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/20475/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

4. 12. 2018, Praha

Kateřina Mík Špoulová
p55f7fs

RRTV/2018/650/zab
20-2018/poř. č. 7

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hvězdonice
107,8 MHz / 50 W, na stanoviště Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W na stanoviště Poříčí nad
Sázavou 107,8 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 14 41 11/ 49 50 11.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Poříčí nad Sázavou
107,8 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 14 41 11/ 49 50 11.
Odůvodnění:
Dne 14.06.2018 č.j. RRTV/12901/2018-vra ve znění doplnění ze dne 30.08.2018 č.j.:
RRTV/15656/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele rozhlasového vysílání Route
Radio s.r.o. o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, na stanoviště Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W.
Dne 19. 6. 2018 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém byl vyzván k zaplacení správního
poplatku a odstranění nedostatků žádosti. Správní řízení o změně souboru technických

parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst.
1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. bylo přerušeno.
Dne 19. 6. 2018 byl zaplacen správní poplatek.
Dne 30. 08. 2018 žadatel odstranil nedostatky v žádosti, Rada odeslala požadovanou výše
uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Ostatní účastníci:
Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6
MHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz /
50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W,
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50
W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W byla zamítnuta:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 17. 09. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko ke
změně stanoviště.
Po změně stanoviště na Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W se počet obyvatel z původní
hodnoty 10 881 obyvatel zvýší na 28 791 obyvatel, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke
zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 17 910 obyvatel.
Současně byly zaslány diagramy využití rádiových kmitočtů pro přesun kmitočtu 107,8 MHz ze
stanoviště HVEZDONICE na stanoviště PORICI NAD SAZAVOU.
Dne 21. 09. 2018 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli.
Dne 19. 10. 2018 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na
své žádosti nadále trvá. Tuto informaci Rada následně odeslala Českému telekomunikačnímu
úřadu.

Konečná koordinace:
Dne 14.11.2018 č.j. RRTV/19354/2018-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu
zkoordinovanou změnu stanoviště Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, na stanoviště Poříčí nad
Sázavou 107,8 MHz / 50 W.
PORICI NAD SAZAVOU 107,8 MHz
souřadnice WGS84: 14 41 11/ 49 50 11,
ERPmax (dBW) = 17
Pro Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 28 791.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Dne 16. 11. 2018 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a ostatním výše uvedeným
účastníkům řízení, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s výše uvedenými
soubory technických parametrů byla zamítnuta.
Žádný z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě deseti dnů ke koordinaci nevyjádřil.

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

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání
žaloby nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity
elektromagnetického pole VKV vysílače Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W souřadnice
WGS84: 14 41 11 / 49 50 11.

Rozdělovník
Route Radio s.r.o., rpnx83r
RADIO BONTON a.s., p7scgzr
LIN a.s, ftdeymb

Příloha k čj. ČTÚ-49 355/2018-613/II.vyř.

Diagram využití rádiového kmitočtu PORICI NAD SAZAVOU 107,8 MHz stanovený
výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového
vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.
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Úřad Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.Box 181
120 21 Praha 2

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

RRTV/15737/2018-zab
21.6.2010
RRTV/17831/2018-zab

ČTÚ-49 355/2018-613-III.vyř.

Dolejš/24004695

Praha

20. prosince 2018

I
I.vyř.
Žádost o koordinaci VKV kmitočtu

V návaznosti na náš dopis čj. 49 355/2018-613-III.vyř. ze dne 14. 11. 2018 týkající se
předání zkoordinovaného kmitočtu PORICI NAD SAZAVOU 107,8 MHz vám sdělujeme, že
v tomto dopisu došlo k písařské chybě v údaji o souřadnicích a bylo uvedeno 14 41 11 / 49 50 11.
Správný údaj je 14 41 11 / 49 50 19. Za tuto chybu se omlouváme.

Ing. Jiří Duchač,v.r.
ředitel odboru správy kmitočtového spektra

Vypraveno dne: 20. 12. 2018

IČO: 70106975

Jedn. identifikátor 300200-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/3679/2019-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

12. 3. 2019, Praha

Kateřina Mík Špoulová,
p55f7fs

RRTV/2018/517/zab
5-2019/poř. č. 4

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Humpolec
východ 91,7 MHz / 50 W na stanoviště Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W na stanoviště
Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 12 59 / 49 26 16.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Pelhřimov 2 91,7
MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 12 59 / 49 26 16.
Odůvodnění:
Dne 15.05.2018 č.j. RRTV/11268/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně souřadnic stanoviště Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W souřadnice WGS
84: 15 25 51 / 49 31 02 na stanoviště Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 12
59 / 49 26 16.

Dne 17. 5. 2018 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné
otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
Dne 17. 5. 2018 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Ostatní účastníci:
Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6
MHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz /
50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W,
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50
W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5
MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz,
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W,
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice
96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2
MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W byla zamítnuta:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 26. 06. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko
k výše uvedené změně stanoviště.
Počet obyvatel se z původní hodnoty 20 252 obyvatel na stanovišti Humpolec východ 91,7 MHz
zvýší na 22 170 obyvatel na stanovišti Pelhřimov 2 91,7 MHz. Do výpočtů nebyly zahrnuty
kmitočty Jiřice 91,7 MHz, Herálec 91,7 MHz, Hulice 91,7 MHz, na kterých je provozováno
rozhlasové vysílání stejného programu, a to Radio Dálnice, tedy dojde v důsledku změny
stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 1 918
obyvatel.
Současně byl zaslán diagram využití rádiového kmitočtu před změnou a po změně stanoviště.
Přesun kmitočtu 91,7 MHz ze stanoviště Humpolec východ na stanoviště Pelhřimov 2 (vzdálenost
18 km).
Dne 27. 06. 2018 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli a ostatním účastníkům řízení.
Dne 03. 07. 2018 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na
své žádosti nadále trvá.

Ostatní výše uvedení účastníci řízení se k předběžné koordinaci nevyjádřili.
O předběžné koordinaci výše uvedené změny stanoviště se Rada seznámila dne 14. 08. 2018
na 13. zasedání poř.č.: 40 / 2018.
Dne 15. 8. 2018 Rada odeslala vyjádření žadatele Českému telekomunikačnímu úřadu, ve
kterém bylo uvedeno, že žadatel na své žádosti nadále trvá.
Konečná koordinace:
Dne 13. 02. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště na:
PELHRIMOV 2 91,7 MHz, mod HUMPOLEC VYCHOD 91,7MHz
souřadnice WGS84: 15 12 59 / 49 26 16,
ERPmax (dBW) = 17
Kmitočet může být využit pouze v programové síti s kmitočty Jiřice 91,7 MHz, Herálec 91,7 MHz
a Hulice 91,7 MHz.
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 Pelhřimov 2 91,7 MHz byl stanoven počet obyvatel 18 325.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Dne 15. 02. 2019 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a ostatním účastníkům řízení.
Žádný z účastníků řízení se ke konečné koordinaci nevyjádřil.
Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o
změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí
území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W

Rozdělovník
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
Route Radio s.r.o., Stavební 992/1, 70800 Ostrava

Příloha k čj. ČTÚ-5 721/2019-613

HUMPOLEC VYCHOD 91,7MHz

PELHRIMOV 2 91,7 MHz

Diagram využití rádiového kmitočtu PELHRIMOV 2 91,7 MHz, mod HUMPOLEC
VYCHOD 91,7MHz, stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení
pokrytí zemského rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva.
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Jedn. identifikátor 303844-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5882/2019-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

30. 4. 2019, Praha

Kateřina Mík Špoulová,
p55f7fs

RRTV/2019/301/zab
8-2019/poř. č. 33

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání
na kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84:16 23 37 / 49 13 08.

Odůvodnění:
Dne 09.04.2019 č.j. RRTV/4965/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio
s.r.o., IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W a vyjmutí kmitočtu
Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W pro program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab.
Dne 11. 04. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné
otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno, zároveň byl vyzván
k zaplacení správního poplatku.
Dne 15. 04. 2019 byl správní poplatek 5000,- Kč uhrazen.

Dne 15. 04. 2019 Rada odeslala žádost o změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50
W Českému telekomunikačnímu úřadu ke koordinaci.
Ukončení vysílání na kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W
Při změně 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 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 by nemohla vést k neudělení licence na
základě veřejného slyšení.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rozdělovník
RADIO BONTON a.s., p7scgzr
LIN a.s, ftdeymb
Route Radio s.r.o., rpnx83r

Jedn. identifikátor 334703-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/6103/2020-str
RRTV/2020/210/str
7-2020/poř. č. 8

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

7.4.2020, Praha

Route Radio, s.r.o.
rpnx83r
Mgr. Kateřina Mík Špoulová
p55f7fs

ROZHODNUTÍ

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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto

rozhodnutí:

Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Route Radio, s.r.o.,
IČ: 278 52 474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/831/zab, č.j. RRTV/469/2015-CUN ze dne 16.12.2014 k rozhlasovému
vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Devět Křížů 94,2 MHz / 0,05 kW;
Divišov 96,4 MHz / 0,05 kW; Dolní Královice 96,4 MHz / 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW; Herálec
91,7 MHz / 0,05 kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Hulice 91,7 MHz / 0,05 kW; Humpolec 95,8 MHz / 0,05
kW; Pelhřimov 2 91,7 MHz / 0,05 kW; Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 0,05 kW; Jáchymov 104,1 MHz /
0,05 kW; Jesenice EXIT 107,2 MHz / 0,025 kW; Jiřice 91,7 MHz / 0,05 kW; Kařez silo 97,1 MHz / 0,05 kW;
Králův Dvůr 99,6 MHz / 0,05 kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Lhotka 97,1 MHz / 0,05 kW; Měřín 94,7 MHz
/ 0,05 kW; Mirošovice 98,3 MHz / 0,05 kW; Mýto 92,0 MHz / 0,05 kW; Nový Jičín 92 MHz / 0,025 kW;
Nýřany 100,5 MHz / 0,05 kW; Ostředek 88,6 MHz / 0,05 kW; Průhonice 104,2 MHz / 0,025 kW; Přimda
91,9 MHz / 0,1 kW; Psáře exit 92,3 MHz / 0,05 kW; Rokycany 105,1 MHz / 0,05 kW; Rousínov 91,6 MHz /
0,05 kW; Speřice 98,6 MHz / 0,05 kW; Strakonice 87,6 MHz / 0,05 kW; Velká Bíteš město 101 MHz / 0,05
kW; Velké Meziříčí 5 105 MHz / 0,1 kW; Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW; Žebrák 98,5 MHz / 0,05 kW do 10.
října 2025.
Název programu:
Rádio Dálnice
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
 Devět Křížů 94,2 MHz / 0,05 kW
 Divišov 96,4 MHz / 0,05 kW
 Dolní Královice 96,4 MHz / 0,05 kW
 Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW
 Herálec 91,7 MHz / 0,05 kW
 Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW
 Hulice 91,7 MHz / 0,05 kW





























Humpolec 95,8 MHz / 0,05 kW
Pelhřimov 2 91,7 MHz / 0,05 kW
Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 0,05 kW
Jáchymov 104,1 MHz / 0,05 kW
Jesenice EXIT 107,2 MHz / 0,025 kW
Jiřice 91,7 MHz / 0,05 kW
Kařez silo 97,1 MHz / 0,05 kW
Králův Dvůr 99,6 MHz / 0,05 kW
Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW
Lhotka 97,1 MHz / 0,05 kW
Měřín 94,7 MHz / 0,05 kW
Mirošovice 98,3 MHz / 0,05 kW
Mýto 92,0 MHz / 0,05 kW
Nový Jičín 92 MHz / 0,025 kW
Nýřany 100,5 MHz / 0,05 kW
Ostředek 88,6 MHz / 0,05 kW
Průhonice 104,2 MHz / 0,025 kW
Přimda 91,9 MHz / 0,1 kW
Psáře exit 92,3 MHz / 0,05 kW
Rokycany 105,1 MHz / 0,05 kW
Rousínov 91,6 MHz / 0,05 kW
Speřice 98,6 MHz / 0,05 kW
Strakonice 87,6 MHz / 0,05 kW
Velká Bíteš město 101 MHz / 0,05 kW
Velké Meziříčí 5 105 MHz / 0,1 kW
Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW
Žebrák 98,5 MHz / 0,05 kW

Základní programová specifikace:
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/831/zab, č.j. RRTV/469/2015-CUN ze dne
16.12.2014, ve znění pozdějších změn.

Odůvodnění:
Dne 20. února 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/2617/2020-vra, ve znění doplnění č.j.
RRTV/4144/2020-vra doručené dne 13. března 2020) provozovatele Route Radio, s.r.o. o prodloužení
doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.
2013/831/zab, č.j. RRTV/469/2015-CUN ze dne 16.12.2014) podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb.
Dne 26. února 2020 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost o stanovení diagramu
využití rádiových kmitočtů pro předmětné VKV kmitočty a dne 13. března 2020 byl tento diagram
(č.j. RRTV/4168/2020-vra) Radě doručen.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu
platnosti licence prodlouží; dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let.

Podle ustanovení § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. musí být žádost o prodloužení doby
platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání doručena Radě v období od počátku 36. do konce 30.
měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada platnost licence neprodlouží v případě, že
žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití kmitočtového spektra
určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace
kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licencí.
Podle ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb. dále Rada platnost licence neprodlouží v případě, že
provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné
porušení následujících povinností:
a) zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání takovým
způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,
b) zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,
c) zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby umírající nebo vystavené těžkému
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
d) zařadil do vysílání podprahová sdělení,
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,
f) převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele vysílání s
licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7.
Platnost licence dosud nebyla žadateli prodloužena, žadatel podal žádost o prodloužení licence v zákonem
předepsané lhůtě a splnil podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., ze
stanoviska Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového
spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se
koordinace kmitočtů, která by znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licencí, a žadateli rovněž
nebyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení některé z povinností
uvedených v ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb. Dobu platnosti požadované licence lze
prodloužit rovněž s ohledem na ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa – územní rozsah

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-10 438/2020-613/II.vyř. ze dne 13. 3. 2020.
Diagramy využití rádiových kmitočtů provozovatele Route Radio s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovené
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva).

Jedn. identifikátor 339691-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/7938/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

5. 5. 2020, Praha

Kateřina Mík Špoulová,
p55f7fs

RRTV/2019/301/zab
9-2020/poř. č. 2

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů
94,2 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W na stanoviště Javůrek
94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 21 44 / 49 15 05.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Javůrek 94,2 MHz
/ 50 W souřadnice WGS 84: 16 21 44 / 49 15 05.
Odůvodnění:
Dne 09.04.2019 č.j. RRTV/4965/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio
s.r.o., IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W a vyjmutí kmitočtu
Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W.
Dne 11. 04. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné
otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.

Dne 16. 04. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Ostatní účastníci:
Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6
MHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz /
50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50
W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov 104,1 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice
98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 5 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3
MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W,
Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W, Přimda
91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Dolní Královice
96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz
/ 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto
92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W byla zamítnuta:
RADIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
LIN a.s, Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1
(O vyjmutí kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W Rada rozhodla na svém 8. zasedání,
poř. č. 33/2019).
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu ke změně stanoviště kmitočtu Devět Křížů
94,2 MHz / 50 W:
Dne 24. 05. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko
k výše uvedené změně stanoviště.
Počet obyvatel se z původní hodnoty 5 508 obyvatel na stanovišti Devět Křížů 94,2 MHz zvýší na
12 929 obyvatel na stanovišti Javůrek 94,2 MHz, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke
zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 7 421 obyvatel.
Současně byl zaslán diagram využití rádiového kmitočtu před změnou a po změně stanoviště,
přesun kmitočtu 94,2 MHz ze stanoviště Devět Křížů na stanoviště Javůrek 94,2 MHz o cca
4,9 km východně.
Dne 30. 05.2019 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli a ostatním účastníkům řízení.
Dne 04. 06. 2019 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na
své žádosti nadále trvá. Vyjádření žadatele bylo následně odesláno Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Ostatní výše uvedení účastníci řízení se k předběžné koordinaci nevyjádřili.

Konečná koordinace:
Dne 02. 04. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště na:
JAVUREK 94,2 MHz
Souřadnice WGS 84: 16 21 44 / 49 15 05
ERPmax 0,05 kW
Přesun ze stanoviště DEVET KRIZU 94,2 MHz.
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 Javůrek 94,2 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 12 929.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Dne 02. 04. 2020 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a ostatním účastníkům řízení.
Žádný z účastníků řízení se ke konečné koordinaci nevyjádřil.
Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o
změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by
představovaly pokrytí území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Javůrek 94,2 MHz

Rozdělovník
Route Radio s.r.o., rpnx83r

RADIO BONTON a.s., p7scgzr
LIN a.s, ftdeymb

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-14 791/2020-613 ze dne 1. 4. 2020.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače JAVUREK 94,2 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (12 929 obyvatel)

Jedn. identifikátor 498141-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/10905/2022-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

13.9.2022, Praha

Kateřina Mík Špoulová,
p55f7fs

RRTV/2022/507/zab
14-2022/poř. č. 7

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo
sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp.
zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W
na nové stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Mýto 92,0 MHz /
50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46.
Odůvodnění:
Dne 12.5.2022 č.j. RRTV/6116/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio
s.r.o., IČ: 27852414 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence
sp.zn.: 2013/831/zab, prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mýto
92,0 MHz / 50 W na nové stanoviště, souřadnice WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46.

(Žadatel ve své žádosti omylem uvedl nesprávnou spisovou značku licence, ke které se žádost
vztahuje. Vzhledem k tomu, že ostatní parametry byly uvedeny správně, není pochyb, o jakou
změnu žadatel žádá a k jaké licenci se tato žádost vztahuje)
Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto
z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.
přerušeno.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 21.06.2022 č.j.: RRTV/7645/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu
následující stanovisko.
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 11 567 zvýší na 12 090, tedy dojde
v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 523 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.
O předběžné koordinaci byl žadatel informován.
Rada se na 11. zasedání poř.č. 10 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení
počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně
stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W na nové stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební
992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.:
2020/210/str) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.
Dne 22.8.2022 č.j.: RRTV/10117/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet:
MYTO 92,0 MHz
Souřadnice WGS 84: 13°44´42´´ / 49°47´46´´
ERPmax 0,05 kW
Přesun stanoviště o cca 1,2 km
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.,
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Pro Mýto 92,0 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 12 090.
Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání změnil následovně. Z původní hodnoty 11 567 se počet obyvatel zvýší na 12 090, tedy

dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem
rozhlasového vysílání o 523 obyvatel.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
O konečné koordinaci byl žadatel informován.
Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří
o změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by
představovaly pokrytí území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání
žaloby nemá odkladný účinek.

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Mýto 92,0 MHz

Rozdělovník
Route Radio s.r.o., rpnx83r

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-29 112/2022-613/III.vyř. ze dne 29. 8. 2022.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MYTO 92,0 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (12 004 obyvatel)
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RRTV/2022/505/zab
14-2022/poř. č. 10

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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo
sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800
Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz /
50 W na nové stanoviště Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Měřín 94,7 MHz /
50 W, souřadnice WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43.
Odůvodnění:
Dne 11.5.2022 č.j. RRTV/6103/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio
s.r.o., IČ: 27852414 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.:
2013/831/zab, prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W
na nové stanoviště, souřadnice WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43.
(Žadatel ve své žádosti omylem uvedl nesprávnou spisovou značku licence, ke které se žádost
vztahuje. Vzhledem k tomu, že ostatní parametry byly uvedeny správně, není pochyb, o jakou
změnu žadatel žádá a k jaké licenci se tato žádost vztahuje)

Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto
z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb.
přerušeno.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 23.06.2022 č.j.: RRTV/7936/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu
následující stanovisko.
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 4 705 sníží na 4 516, tedy dojde v
důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 189 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.
O předběžné koordinaci byl žadatel informován.
Rada se na 11. zasedání poř.č. 12 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení
počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně
stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W na nové stanoviště Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební
992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab, prodlouženo sp.zn.:
2020/210/str) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.
Dne 22.8.2022 č.j.: RRTV/10117/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet:
MERIN 94,7 MHz
Souřadnice WGS 84: 15°53´48´´ / 49°23´43´´
ERPmax 0,05 kW
Přesun stanoviště o cca 700 m
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.,
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Pro Měřín 94,7 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 4 516.
Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání nezměnil.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

O konečné koordinaci byl žadatel informován.
Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří
o změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by
představovaly pokrytí území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání
žaloby nemá odkladný účinek.

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Měřín 94,7 MHz
Rozdělovník
Route Radio s.r.o., rpnx83r

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-29 901/2022-613/III.vyř. ze dne 29. 8. 2022.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MERIN 94,7 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (4 516 obyvatel)

