Poskytnutí informace
Do Českého rozhlasu byla dne 14. 10. 2021 doručena Vaše žádost
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

podle

zákona

Ve své žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:
„ 1) Implementoval Český rozhlas požadavky Sdělení Evropské komise o použití pravidel státní podpory
na veřejnoprávní vysílání 2009/C 257/01 (dále jen „Sdělení“), zejm. pak požadavek na zavedení
obligatorního postupu při zavádění nových významných služeb nebo významných změn stávajících
služeb (odst. 84 a násl. Sdělení)? Pokud ano, popište, jakým konkrétně způsobem byly požadavky
Sdělení obecně implementovány, zejm. pak pokud jde o zmíněný postup při zavádění nových
významných služeb?
2) Považuje Český rozhlas (nebo Rada ČRo) spuštění nových digitálních stanic Radiožurnál Sport a
ČRo Pohoda za nové významné služby ve smyslu Směrnice? Prosím o odůvodnění odpovědi.
3) Prováděl Český rozhlas (nebo Rada ČRo) před spuštěním digitálních stanic uvedených v odst. 2
posouzení ve smyslu odst. 84 Sdělení? Pokud ano, s jakým výsledkem?“
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
K bodu 1) Vaší žádosti: Implementoval Český rozhlas požadavky Sdělení Evropské komise o použití
pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání 2009/C 257/01 (dále jen „Sdělení“), zejm. pak
požadavek na zavedení obligatorního postupu při zavádění nových významných služeb nebo
významných změn stávajících služeb (odst. 84 a násl. Sdělení)? Pokud ano, popište, jakým konkrétně
způsobem byly požadavky Sdělení obecně implementovány, zejm. pak pokud jde o zmíněný postup při
zavádění nových významných služeb?
Poskytnutí informace: Český rozhlas postupuje v souladu se Sdělením Evropské komise o použití
pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání 2009/C 257/01 (dále jen „Sdělení“). Český rozhlas
pečlivě posuzuje, zda jím poskytované a nově zaváděné služby, kterými naplňuje veřejnou službu
v oblasti rozhlasového vysílání, splňují znaky „nových významných služeb“ nebo „významných změn
stávajících služeb“ dle Sdělení. Pokud jde o Vámi dotazovaný postup při zavádění nových významných
služeb, je tento postup upraven v odst. 84. a násl. Sdělení.
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K bodu 2) Vaší žádosti: Považuje Český rozhlas (nebo Rada ČRo) spuštění nových digitálních stanic
Radiožurnál Sport a ČRo Pohoda za nové významné služby ve smyslu Směrnice? Prosím o
odůvodnění odpovědi.
Poskytnutí informace: Digitální stanice Radiožurnál Sport a ČRo Pohoda nenaplňují znaky nových
významných služeb dle Sdělení (stejně jako digitální stanice ČRo Wave, ČRo Junior, ČRo D-dur, ČRo
Jazz). Český rozhlas, podobně jako v případě ostatních digitálních stanic, posuzoval v souladu zejména
s odst. 85 Sdělení uvedené stanice z hlediska obsahu a způsobu využívání, zda jsou v souladu se
zákonem o ČRo a Kodexem, zda naplňují demokratické, sociální a kulturní potřeby společnosti a
potřebu zachovat mediální pluralitu, tematické zaměření služby, cílovou skupinu, na kterou se se služba
zaměřuje. Rovněž zohledňoval potřebné finanční zdroje a očekávaný dopad na poptávku těchto stanic
a s tím související předpokládanou poslechovost stanic Radiožurnál Sport a ČRo Pohoda.
Předpokládaný podíl na trhu těchto stanic i vzhledem k úzkému programovému zaměření je malý.
Stejně tak byly zváženy náklady na dané stanice ve vztahu k celkovým nákladům Českého rozhlasu.
Českému rozhlasu nebyl v souvislosti s vysíláním těchto stanic nijak zvýšen rozhlasový poplatek, který
je zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, od roku 2005 stanoven v
nezměněné výši 45,- Kč. ČRo na vysílání těchto stanic použil prostředky, které získal díky větší efektivitě
svých činností např. využíváním nových technologií nebo organizací práce.
S ohledem na vývoj trhu vysílání, na rozsah služeb, charakter těchto stanic rozhlasového vysílání a
finanční zdroje na tyto stanice nelze tyto stanice považovat za „novou významnou službu“ ve smyslu
odst. 84 a násl. Sdělení.
K bodu 3) Vaší žádosti: Prováděl Český rozhlas (nebo Rada ČRo) před spuštěním digitálních stanic
uvedených v odst. 2 posouzení ve smyslu odst. 84 Sdělení? Pokud ano, s jakým výsledkem?
Poskytnutí informace: Český rozhlas neprováděl předběžné hodnocení založené na otevřené veřejné
konzultaci dle odst. 84 Sdělení před spuštěním stanic Radiožurnál Sport a ČRo Pohoda, neboť se
nejedná o nové významné audiovizuální služby dle Sdělení.
S pozdravem
Český rozhlas

2
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | tel.: 221 551 111 | fax: 224 222 223 | www.rozhlas.cz
IČ: 45245053 | DIČ: CZ45245053 | zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

