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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

 

Název návrhu zákona: Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu       

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
EEIP, a.s. 

Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 
15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů      

      

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:               

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:  

2. Cíl návrhu zákona  

 Obecným cílem návrhu zákona je uspokojit potřeby posluchačů rozhlasového vysílání, ze strany 

Českého rozhlasu pak vytvořit optimální mix formátů stanic tak, aby Český rozhlas plnil 

zákonem daný úkol poskytovat kvalitní veřejnou službu. Konkrétním cílem je pak dostatečné 

pokrytí posluchačů signálem v pásmu velmi krátkých vln (dále jen "VKV") a umožnění příjmu 

stanice mluveného slova vysílané Českým rozhlasem širšímu okruhu posluchačů. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

 Český rozhlas - V případě časového rozšíření vysílání či změny v programu se jedná o nijak 

významné náklady na výrobu programu, neboť Český rozhlas již tento program šíří. Program je 

tedy hotový, jedná se pouze o umožnění příjmu jeho signálu v pásmu VKV v širším rozsahu. 

Dalším nákladem budou dodatečné výdaje na distribuci signálu v pásmu VKV. Tato částka bude 

hrazena ze stávajících zdrojů Českého rozhlasu a bude záviset na postupném rozšiřování rozsahu 

pokrytí. Odhad maximální horní hranice této částky, která by mohla být hypoteticky dosažena v 

případě, že by se jednalo o celoplošné vysílání a zcela novou, doposud analogově nešířenou 

stanici, činí 18 mil. Kč ročně (při předpokladu 30% podílu nákladů na vysílače na celkových 

nákladech stanice a celkových nákladů ve výši 60 mil. Kč). Reálná výše bude odrážet fakt, že 

mezní pokles nákladů bude s klesající požadovanou úrovní pokrytí vyšší (pokrytí velkých měst, o 

němž se v souvislosti se stanicí mluveného slova uvažuje, neboť právě tam je situována velká část 

posluchačské základny této stanice, bude výrazně méně finančně náročné než např. pokrývání 

venkovských a odlehlejších oblastí). Navíc Český rozhlas Plus již program stanice mluveného 

slova šíří v pásmu středních vln. 

Pokud jde o licencované provozovatele rozhlasového vysílání, jejich případné náklady by mohly 

spočívat v odlivu posluchačů a v následném poklesu příjmů z odvysílané reklamy. Zpracovatel 

však výrazný přesun posluchačů neočekává, neboť stanice mluveného slova Český rozhlas Plus je 

zaměřena na velmi specifickou cílovou skupinu posluchačů zahrnující cca 0,5% populace. 
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3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

 Pokud ano, specifikujte. 

3.4 Sociální dopady: Ne 

 Pokud ano, specifikujte. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 

 Pokud ano, specifikujte. 
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