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Do Českého rozhlasu byla dne 11. 2. 2022 doručena Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  Ve své žádosti požadujete 

poskytnutí těchto informací: 

 

„1, je správný údaj na webu - kmitočet 98.0 PLUS v Č.Budějovicích je šířen z vysílače o  

výkonu 0,1 kW ? 

2, který výrobce (prodejce) dodává DABrádio za 300(-400) Kč (s DPH) 

3, údaj o 750kW spotřebě elektřiny AM vysílače „Liblice“ (pořad Meteor 27.listopadu) je vztažen k hodině 

času ? 

4, (fixní) náklady na provoz D(S)V vysílačů po jejich silvestrovském „odstavení“   

5, kolik desítekmiliónů se na AM od letoška vygeneruje permanentní úspora 

6, od kdy se šíří stanice PLUS přes vysílač v Č.Budějovicích,Prachaticích a v Č.Krumlově   

7, od kterého roku adresovaný rozhlas vysílá celoplošné stanice (jen) ve zvuku stereo 

8, které se šíří mono 

9, kolik čipů obsahuje (přenosné) rádio DAB+ 

10, která novela zákona 484/1991 Sb. uložila adresované korporaci vydávat „noviny“ (irozhlas.cz) 

11, zda se ČHMÚ platí za (denní) předpovědi počasí - a pokud ano,tak kolik miliónů ročně 

12, kolik multiplexů bude muset být zbudováno (pronajato) v následujících desetiletích  

13, na základě jakého opatření a zákona adresovaná organizace od letoška nechává zahalovat celý 

displej (obrazovku) při otevření webového portálu („nastavení cookies“) 

14, stručné vysvětlení,proč - i když cookies bylo akceptováno-,jsem byl ihned - opakuji - okamžitě - 

obrán  o nejméně 85 MB dat ?! 

15, proč nebyla ve středu 2.února odvysílána v odpovídají rozhlasové relaci zpráva o jmenování nového 

Předsedy NSS (naproti tomu bylo informováno o vydání dalšího „pandemického“ rozsudku NSS) ?“ 

 

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace: 

 

K bodu 1. Vaší žádosti: je správný údaj na webu - kmitočet 98.0 PLUS v Č. Budějovicích je šířen z 

vysílače o výkonu 0,1 kW? 

 

Poskytnutí Informace:  Tento údaj je správný a odpovídá podmínkám smlouvy mezi Českým rozhlasem 

a Českými radiokomunikacemi a.s. jako provozovatelem dotčeného vysílače, i technickým podmínkám 

provozu vysílače podle Českého telekomunikačního úřadu. 

 

 
 

 

Poskytnutí informace    
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K  bodu 2. Vaší žádosti: který výrobce (prodejce) dodává DAB rádio za 300(-400) Kč (s DPH). 

 

Poskytnutí Informace: Situace na trhu s DAB rádii se mění průběžně, a to včetně akčních nabídek v 

prodejnách nebo aktuální nabídky v e-shopech. Doporučujeme sledovat nabídky prodejců elektroniky. 

  

K  bodu 3. Vaší žádosti: údaj o 750kW spotřebě elektřiny AM vysílače „Liblice“ (pořad Meteor 

27.listopadu) je vztažen k hodině času ? 

 

Poskytnutí Informace: Při nominálním vysílaném výkonu vysílače Liblice 650 kW při zohlednění jisté 

účinnosti a ztrát se jedná o údaj průměrného okamžitého příkonu. Z hlediska spotřebované energie v 

čase (kWh) lze tedy předpokládat spotřebu cca 750 kWh za každou hodinu provozu. 

 

K bodu 4. Vaší žádosti: (fixní) náklady na provoz D(S)V vysílačů po jejich silvestrovském „odstavení“. 

 

Poskytnutí Informace: K 31.12.2021 došlo k ukončení provozu AM vysílání ze strany Českého rozhlasu, 

což odpovídá i příslušnému smluvnímu vztahu mezi Českým rozhlasem a Českými radiokomunikacemi 

a.s.. Český rozhlas již nemá k dotčeným AM vysílačů žádný vztah a veškeré otázky k těmto záležitostem 

doporučujeme směřovat na České Radiokomunikace a.s. Český rozhlas od 1.1.2022 neplatí žádné 

náklady za tyto vysílače. 

 

 

K bodu 5. Vaší žádosti: kolik desítek miliónů se na AM od letoška vygeneruje permanentní úspora. 

 

Poskytnutí Informace:. Prostředky na provoz AM vysílačů se nyní vynakládají na šíření vysílání DAB+. 

Nová vysílací technologie DAB+ nahradila končící vysílací technologii AM, nejde tedy o úsporu. 

 

K bodu 6. Vaší žádosti: od kdy se šíří stanice PLUS přes vysílač v Č. Budějovicích, Prachaticích a v  

Č. Krumlově.   

 

Poskytnutí Informace: Stanice ČRo Plus je na VKV vysílačích v jižních Čechách šířena takto: 

- České Budějovice (Pražská) – 98.0 MHz/100 W ERP – od října 2019; 

- Český Krumlov (Horní Brána) – 98.2 MHz/200 W ERP – od května 2018; 

- Prachatice (Zlatá stezka) – 98.0 MHz/100 W ERP – od července 2018. 

 

K bodu 7. a 8. Vaší žádosti: od kterého roku adresovaný rozhlas vysílá celoplošné stanice (jen) ve zvuku 

stereo a které se šíří mono. 

 

Poskytnutí Informace: Stereofonní vysílání je standardním způsobem vysílání na VKV/FM a celoplošné 

stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka a ČRo Vltava takto fungují nejméně od počátku 90 let, kdy došlo 

k přechodu na pásmo VKV CCIR (88-108 MHz). Stanice ČRo Plus se ale na VKV/FM vysílá v režimu 

mono, a to z důvodů převážně zpravodajského obsahu a mluveného slova (minimum hudby), a z důvodů 

zlepšených příjmových podmínek (méně šumu) při nižší úrovni vf signálu. 

 

K bodu 9. Vaší žádosti: kolik čipů obsahuje (přenosné) rádio DAB+. 

 

Poskytnutí Informace: Vnitřní konstrukce DAB+ přijímače se liší podle výrobců a typů (provedení) 

přijímačů. Doporučujeme kontaktovat výrobce, případně distributory takových přijímačů. 

 

K bodu 10. která novela zákona 484/1991 Sb. uložila adresované korporaci vydávat „noviny“ 

(irozhlas.cz). 

 

Poskytnutí Informace: Český rozhlas není vydavatelem žádných novin. iROZHLAS.cz je zpravodajský 

server Českého rozhlasu. Český rozhlas, dle zákona č. 484/1991, o Českém rozhlase, ve znění 
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pozdějších předpisů, poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě 

dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí. 

 

K bodu 11. Vaší žádosti: zda se ČHMÚ platí za (denní) předpovědi počasí - a pokud ano, tak kolik 

miliónů ročně. 

 

Poskytnutí Informace: Český rozhlas na základě smlouvy s ČHMÚ odebírá meteorologické informace, 

za jejichž poskytování platí ČHMÚ smluvně ujednanou cenu. Tato cena není v řádech milionů ročně. 

 

K bodu 12. Vaší žádosti: kolik multiplexů bude muset být zbudováno (pronajato) v následujících 

desetiletích. 

 

Poskytnutí Informace: Pokud dotaz směřuje k multiplexům pro digitální rozhlasové vysílání DAB+, 

celkový počet a koordinace vysílacích sítí, výběr provozovatelů a obecně správa kmitočtového spektra 

je v kompetenci Českého telekomunikačního úřadu. Bude záležet na dalším rozvoji digitálního 

rozhlasového vysílání DAB+ a zájmu provozovatelů. Český rozhlas má aktuálně vyhrazený jeden 

celoplošný multiplex DAB+ (bloky 12C a 12D). 

 

K bodu 13. Vaší žádosti: na základě jakého opatření a zákona adresovaná organizace od letoška 

nechává zahalovat celý displej (obrazovku) při otevření webového portálu („nastavení cookies“). 

 

Poskytnutí Informace: Souhlas uživatelů webových stránek s ukládáním a užíváním souborů cookies 

vyžaduje novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, účinná od 

1. ledna 2022. 

 

K bodu 14. Vaší žádosti: stručné vysvětlení, proč - i když cookies bylo akceptováno-,jsem byl ihned - 

opakuji - okamžitě - obrán  o nejméně 85 MB dat ?! 

 

Poskytnutí Informace: I pokud uživatel webové stránky nedá souhlas s užíváním souborů cookies, tak 

dochází k přenosu dat, aby se stránka uživateli zobrazila. Bez přenosu dat by nebylo možné ukázat 

žádnou informaci. Cookie lišta pouze umožňuje uživateli nastavit pravidla, zda souhlasí s ukládáním 

cookies do svého zařízení, ale neovlivňuje zobrazování webů Českého rozhlasu. Zároveň nedokážeme 

odhadnout o jakou stránku ohledně avizovaného stažení dat, ale vypadá to, že jste se o řád přehlédl a 

bylo to 8,5MB dat.  

 

K bodu 15. proč nebyla ve středu 2.února odvysílána v odpovídají rozhlasové relaci zpráva o jmenování 

nového Předsedy NSS (naproti tomu bylo informováno o vydání dalšího „pandemického“  

rozsudku NSS)? 

 

Poskytnutí Informace: Český rozhlas o jmenování nového předsedy NSS ve vysílání zpravodajských 

stanic ČRo Radiožurnál a ČRo Plus (a dalších stanic ČRo) informoval 2. 2. 2022 takto: 

 

proudové vysílání - čas vysílání: 

živý vstup ČRo Plus – 9:39 

živý vstup ČRo Radiožurnál – 14:35 

RSM – ČRo Plus (host právník Tomáš Němeček) – 15:34  

 

zprávy – počet vysílání: 

Radiožurnál – 2x 

Plus – 3x 

Dvojka – 1x 

Pohoda – 1x 

Regionální stanice – 16x 
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Výběru nového předsedy NSS jsme se navíc ve vysílání věnovali i před datem 2 2. 2022, i po něm 

(například hned 3. 2. 2022). 

 

S pozdravem  

 

Český rozhlas 

 

 


