Poskytnutí informace
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí
informace
do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu
k informacím,
ve znění
pozdějších
předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících
Český
rozhlas,
jako povinný
subjekt
ve smyslu
informací:
§
2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen
Žádá„InfZ“),
se o vyhledání
i přímé poskytnutí
informací - datovou cestou v neskenované podobě:
jako
ve znění pozdějších
předpisů (dále
1, proč
není rozhlas“
z nejvýkonnějšího
vysílače
v Česku (Kleť) šířen program stanice DVOJKA a stanice
jako
„Český
nebo „povinný
subjekt“)
PLUS v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
rozhodl
2, rovněž
technické
a právní
vysílání DAB(+)
InfZ
ve spojení
s § 8a
InfZ, o překážky
žádosti pana
3, zda adresovaná
státní
organizace
usiluje o zvýšení výkonu některých vysílačů (např.Javořice)
Matěje
Hollana, datum
narození
9.11.1984,
s jejich trvalého
provozovatelem
adresa
pobytu: (Ceské
Lipová radiokomunikace)
19, Brno,
4, roční(dále
výdaje
rozhlasu na středovlnné vysílání
60200
jenadresovaného
„žadatel“), doručené
5, kdy bylo přijato
rozhodnutí,
že společnost
povinnému
subjektu
dne 14. května
2013, o RTI v jižních Čechách nebude šířit program stanice
PLUS
poskytnutí
následujících informací podle InfZ:
6, a)
povaha
právního
vztahu
mezi
RTI a Českým rozhlasem v digitálním vysílání.
přehled
všech
smluv
uzavřených
povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30.
dubna 2013.
Vaší
o poskytnutí
informací
vyhovujeme
a poskytujeme Vám k výše bodům Vaší žádosti
b) žádosti
elektronickou
podobu
prvních
deseti
následující
informace.
smluv,
uzavřených
v období 1. leden až 30.
duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu
Ad 1, jinou dohodu o výkonu závislé práce.
nebo
Z vysílače
České Budějovice
– Kleť
Požadované
informace
jsou jsou za Český rozhlas šířené programy ČRo Radiožurnál na
kmitočtu 91.1v MHz/78
kW ERP
a program ČRo České Budějovice na kmitočtu 106.4 MHz/78 kW
vyžadovány
elektronické
podobě.
ERP. Český rozhlas nemá k dispozici žádné další kmitočty na této lokalitě a vzhledem
koordinace nových kmitočtů není možné žádné získat. Kromě Českého rozhlasu
tkapodmínkám
kto:
na této lokalitě vysílají soukromé stanice Frekvence1 a Impuls. Pro doplnění – nejedná se o
nejvýkonnější vysílač v Česku, z vysílačů Votice -Mezivrata, Ústí nad Labem – Buková hora
nebo Pardubice
Krásné
vysílají
rozhlasové
Žádost
žadatele -ze
dne 14.
května
2013 o stanice s výkonem až 100 kW ERP.
poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se
Ad 2,
částečné
odmítá z důvodu ochrany osobních
Hlavním
faktorem
pomalého
rozvoje digitálního rozhlasového vysílání DAB je neexistence
údajů,
a to
v rozsahu
poskytnutí
celkové národní
koncepce
digitálního rozhlasového vysílání. V posledních
identifikačních
údajůstrategie
smluvnícha stran,
jež
materiálech
ze srpna
2016 byla schválena koncepce digitálního vysílání Českého
uzavřely
jakoVlády
fyzickéČR
osoby
smlouvy
období do
konce
roku 2021 s tím, že se vysílání má soustředit na aglomerace
srozhlasu
Českýmpro
rozhlasem,
jejichž
elektronickou
Prahy, žadateli
Brno, Ostravy
a Plzně
a na opokrytí hlavních dálničních tahů. Naopak soukromí
podobu
na základě
jeho žádosti
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb. z 14. května 2013 poskytuje.
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V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že
informace týkající se osobnosti, projevů osobní

provozovatelé rozhlasového vysílání se maximálně brání takovému rozvoji a situaci s digitálním
rozhlasovým vysílám DAB+ v zásadě blokují.
Ad 3,
Výkony vysílačů na jednotlivých lokalitách jsou dané zejména mezinárodní koordinací a
individuálním oprávněním k provozu, které vydává Český telekomunikační úřad a které určuje
provozní parametry vysílače. Ve všech případech VKV vysílaní jsou vysílače provozované ve
shodě s parametry IO a s maximálním možným vyzářeným výkonem. Zvýšení výkonů těchto
vysílačů není vzhledem k využívání kmitočtového spektra a mezinárodní koordinaci de facto
možné.
Ad 4,
Roční výdaje Českého rozhlasu na provoz všech středovlnných kmitočtů (celkem 6 vysílačů pro
stanici ČRo Dvojka a 2 vysílače pro stanici ČRo Plus) jsou cca 56.6 mil Kč (bez DPH)
Ad 5,
V digitálním multiplexu DAB+ provozovatele RTI je stanice ČRo Plus vysílána, a to již od ledna
2016.
Ad 6,
RTI cz s.r.o. je oprávněným provozovatelem digitální vysílací sítě pro Karlovarský, Plzeňský a
Jihočeský kraj podle přidělených skupinových přidělení a individuálních oprávnění, vydaných
Českým telekomunikačním úřadem v předchozích letech. Dále je RTI cz s.r.o. registrováno u
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro provozování převzatého rozhlasového vysílání, a to
včetně souhlasu Českého rozhlasu s takovým převzatým vysíláním. Rozsah a technické
parametry vysílaných programů určuje RTI cz s.r.o. po dohodě s Českým rozhlasem, zařazené
jsou např. právě programy pro příslušné regiony. Z legislativního pohledu jde tedy o převzaté
vysílání.
Mezi Českým rozhlasem a RTI cz s.r.o. je uzavřená smlouva o provozování převzatého vysílání
pro oblasti Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.
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