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1. Zpráva jednatele společnosti 
 
 

Předkládaná zpráva jednatele mapuje průběh činnosti a hospodaření společnosti TV Bes-

kyd s.r.o. za rok 2017. Zpráva je zpracována na základě výsledků a hodnotí nastavený 

plán podnikání pro rok 2017.  

Rok 2017 byl pro nás z provozního hlediska velmi náročný. Vzhledem k rozsáhle rekon-

strukci suterénu frenštátské radnice, kde máme umístěno hlavní studio pro výrobu tele-

vizního zpravodajství, jsme byli nucení více něž pět měsíců pracovat ve složitých pod-

mínkách. Mnoho týdnů jsme se pohybovali ve velmi rušném a prašném prostředí, na je-

den měsíc jsme byli dokonce nuceni studio kompletně vystěhovat. Je na místě velké po-

děkování kolegům, díky kterým jsme celou situaci ustáli, aniž bychom ohrozili naše 

smluvní závazky. 

Společnost vyráběla v roce 2017 televizní zpravodajství z regionu Rožnovska, Frenštát-

ska, a Zubří. Kromě zpravodajství natáčela i nové formáty pořadů, zejména měsíční ma-

gazín Kam za kulturou. Jde o moderovaný pořad obsahující pozvánky převážně na kul-

turní, ale i sportovní akce. Stejně jako v předešlých letech zajišťovala kompletní odbavení 

tří info kanálů. Na základě dohody s TVS (bývalé TV Slovácko) potom zařazovala do vysí-

lání Krajský magazín. V posledním čtvrtletí roku 2017 byl náš hlavní zpravodajský pořad 

Region zařazován v rámci terestriálního vysílání společnosti Local TV Plus. 

V souladu s platnou smlouvou společnost v roce 2017 zajišťovala výrobu a distribuci no-

vinového měsíčníku Spektrum Rožnovska, obsahující zpravodajství z měst Rožnov pod 

Radhoštěm a Zubří. Na základě objednávky jsme dodávali výtisky také do obcí Hutisko-

Solanec a Horní Bečva.  

S odvoláním na výsledky účetní uzávěrky mohu konstatovat, že se podařilo dosáhnout 

kladného hospodářského výsledku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Michal Geryk 
jednatel společnosti  
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2. Základní údaje  

2.1. Identifikační údaje společnosti 
 
Obchodní název:  TV BESKYD s.r.o. 
 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
Sídlo:   1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 
 
Datum vzniku: 20. září 1999 
ZÁPIS u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 21218 
 
IČ:  25844334 
DIČ: CZ25844334 
 
Jednatel: Michal Geryk 
 
Základní kapitál: 100 000 Kč 
 
Společníci:  
 

 Město Rožnov pod Radhoštěm  (100%) 
 

 

2.2. Předmět podnikání 
 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

2.3. Profil společnosti 
 
TV Beskyd s.r.o. byla založena v roce 1999 jako s.r.o. měst Vsetín, Valašské Meziříčí, 
Rožnov p. R., Nový Jičín a Frenštát p. R., na základě společného projektu české a ho-
landské vlády s cílem informování veřejnosti. V následujících letech zaznamenala rozvoj a 
stala se jedním z předních regionálních tvůrců obsahu bez licence v oblasti video tvorby 
v rámci regionu Zlínska. Rozvíjení TV Beskyd umožnili společníci a držitelé licencí, se kte-
rými měla společnost uzavřeny smluvní vztahy. Od roku 2016 je jediným společníkem 
město Rožnov pod Radhoštěm. 

  

TV Beskyd v současné době zajišťuje výrobu a vysílání televizního zpravodajství na měst-
ských kabelových info kanálech v Rožnově p. R a okolí, a dále prostřednictvím kabelové 
televize UPC (Severomoravská mutace). 

 

Od roku 2016 spadá mezi činnosti společnosti také vydávání měsíčníku Spektrum Rož-
novska pro město Rožnov p. R. 

 

• rok 2004 - Ve městě Vsetín byl postaven vysílač a rozšířeno vysílání prostřednic-
tvím nového mikrovlnného televizního systému. 
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• rok 2006 - TV Beskyd zahájila vysílání 5 premiér zpravodajství za týden ve měs-
tech společníků. 

• rok 2007 - vysílání TV Beskyd je dostupné prostřednictvím internetu na infor-
mačním serveru www.tvbeskyd.cz         

• rok 2008 - TV Beskyd zahájila dodávání programů pro digitální satelitní vysílání 
DVB - S, v rámci programové nabídky CS link na televizi CS link TV, později pak 
Public TV. Zpravodajství TV Beskyd bylo dostupné také prostřednictvím digitálního 
pozemního vysílání DVB –T.  Zpravodajství TV Beskyd bylo součástí programové 
nabídky Public TV a IPTV vysílání v kabelových systémech a provozovatelů posky-
tujících IPTV vysílání. V současné době nejsou tyto služby aktivní.  

• rok 2011 - TV Beskyd po 11 letech opouští sídlo společnosti ve Valašském Meziří-
čí a stěhuje se do nových prostor ve Vsetíně na Dolním náměstí 1356, do budovy 
dříve známé jako Kreml. V listopadu získává TV Beskyd samostatnou licenci pro 
vysílání televizního zpravodajství a představuje nový zpravodajský webový portál, 
redesignované logo a novou televizní grafiku a znělky.  

• rok 2012 - TV Beskyd zahájila výrobu a zpracování zpravodajství místního tele-
vizního vysílání pro město Frenštát pod Radhoštěm a začala vysílat na samostat-
ném kanálu 112 digitální televize UPC. 

• rok 2014 – Společnost se dostala do hluboké finanční krize, kterou společníci vy-
řešili schválením mimořádných vkladů mimo základní kapitál. Nově byla spuštěna 
nová responzivní verze zpravodajského webového portálu. Zpravodajství je nyní 
dostupné i na chytrých mobilních telefonech a tabletech. 

• rok 2015 – Na rozhodnutí společníků města Vsetín, Valašské Meziříčí a Nový Jičín 
odprodat své podíly ve společnosti zareagovalo město Rožnov p. R. a projevilo zá-
jem tyto podíly odkoupit. Město Vsetín a Valašské Meziříčí zároveň vypověděly 
společnosti smlouvy o dílo na výrobu a distribuci zpravodajství. TV Beskyd tak 
v těchto městech přestala po 16. letech působit. Společnost opouští sídlo ve Vse-
tíně a stěhuje se do prostor Komerčních domů Rožnov p. R. Zároveň zůstává 
v provozu studio Frenštát p. R., kde se podařilo vyjednat prodloužení smlouvy na 
výrobu zpravodajství o další čtyři roky. Nově realizujeme přímé přenosy do inter-
netové sítě z jednání zastupitelstev měst Rožnov p. R. a Frenštát p. R. 

• rok 2016 – město Rožnov p. R. se stává jediným společníkem TV Beskyd s.r.o. 
Společnost zvítězila ve veřejné soutěži o zakázku Vydávání, tisk a distribuce mě-
síčníku Spektrum Rožnovska a stává se jeho vydavatelem. Pro potřeby redakce 
Spektra Rožnovska byl rozšířen zpravodajský portál TV Beskyd a začala vycházet i 
online verze tištěných novin. Bylo technologicky dořešeno odbavení přímých pře-
nosů z jednání zastupitelstva města do kabelových rozvodů TKR Jašek a SBD Rož-
nov.   

 

2.4. Složení orgánů společnosti 
 
Nejvyšším orgánem společnosti TV Beskyd je Rada města Rožnov p. R. (ve funkci jediné-
ho společníka), která jmenuje jednatele, který je statutárním zástupcem společnosti a 
členy dozorčí rady.  
 
 
Statutární orgán: 

Michal Geryk, jednatel 
 
Jediný společník: 
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Město Rožnov pod Radhoštěm   IČ 00304271 

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 
obchodní podíl: 100 % 

 
 
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada 

 
předseda: RNDr. Jiří Melcher  
 
člen: Ing. Jakub Chovanec  
člen: Bc. Lucie Poledníková 

 
 
 
3. Organizační struktura 
  
 

3.1. Stav v roce 2017 

 

 
 
 

3.2. Personální obsazení 
 

jednatel 

šéfredaktor 

účetní 

REDAKCE TV BESKYD REDAKCE SPEKTRA            
ROŽNOVSKA 

redaktoři 

sportovní redaktor 

technik 

technik 

redaktoři 

sportovní redaktor 

grafik 

korektury 
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Personální struktura byla optimalizována tak, abychom byli schopni zajistit plnění na-
smlouvaných závazku, dodrželi platná ustanovení zákoníku práce a zároveň dosáhli hos-
podářského výsledku v souladu se schváleným plánem hospodaření.  
 

 

Šéfredaktor zpravodajství: 

Alexandra Buršíková 

  

Redakce Spektra Rožnovska 

redaktor 

Alexandra Buršíková | HPP 

Veronika Kusá | DPP 

Lukáš Španihel | HPP (zástup) 

sportovní redaktor Marek Havran | DPP 

grafik Libor Gold | služba (fakturováno) 

korektury Helena Uhrová | DPP 

 

 

 

Redakce TV Beskyd 

redaktor 

Lukáš Španihel | HPP 

Veronika Kusá | DPP 

Alexandra Buršíková | HPP (zástup) 

sportovní redaktor Pavek Machů | DPP 

technik 

Aleš Luchesi | HPP 

Libor Klanica | DPP 

Michal Geryk  

hlasatelka Zuzana Kalinová | DPP 
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Webový portál 

vývoj a správa Michal Geryk 

redaktor 

Alexandra Buršíková 

Aleš Luchesi 

Michal Geryk  

 
 
4. Popis aktuálního stavu a provedených změn v roce 2017 
 

TV Beskyd 

 Pokračuje vysílání na kanálu 146 digitální televize UPC na základě udělené od 
RRTV pro samostatné televizní vysílání. 

 V říjnu jsme vstoupili do terestrického vysílání Local Plus TV pokrývající velkou 
část Moravskoslezského kraje a Polska. 

 Pokračuje dodávání obsahu pro info kanály v Rožnově p. R. a přidružené obce. Ve 
spolupráci s TKR Jašek realizujeme živé vysílání z jednání zastupitelstva Rožnova 
p. R. v rámci kabelových rozvodů TKR Jašek a SBD Rožnov. 

 Pokračuje fungování a rozvoj webového zpravodajského portálu tvbeskyd.cz. Do-
šlo k optimalizaci redakčního systému. Web nyní běží rychleji, vylepšeny byly re-
sponzivní funkce (zobrazování na mobilních zařízeních) 

 Do programové skladby byl zařazen nový pořad „KAM za kulturou“. Jedná se o 
moderovaný formát obsahující pozvánky na převážně kulturní, ale i vybrané spor-
tovní akce. V roce 2017 bylo vyrobeno a odvysíláno 9 premiér. Poprvé v březnu, 
říjnové vydání nebylo možné připravit z důvodů rekonstrukce studia.  

 Pokračuje spolupráce s TVS-vysíláme Krajský magazín. 

 V roce 2017 bylo vyrobeno a odvysíláno téměř 500 reportáží, které byly zkomple-
továny do 192 premiérových pořadů (Region, Rožnovský týden, Zprávy Frenštát). 
Mimo zpravodajství byly vyráběny pořady typu Bez komentáře, Interwiev, Doku-
ment.  

 Realizovali jsme 13 živých přenosů z jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. a 
Frenštát p. R.  

Spektrum Rožnovska 

 Pokračuje vydávání novin Spektrum Rožnovska. Celkem bylo vytvořeno a distri-
buováno 12 vydání v nákladu 7700 ks. 

 Mimo Rožnov p. R. noviny odebírá město Zubří, obec Hutisko-Solanec a Horní 
Bečva. 

 Noviny mají svou online verzi, běžící na doméně spektrumroznovska.cz. Fakticky 
se ale jedná o společný zpravodajský portál televize Beskyd a Spektra Rožnovska. 

 Nově byly využívány nástroje a funkce přispívající k obsahovému obohacení a 
vzájemnému propojení tištěné a online verze novin (ankety, QR kódy). 

 Po zhodnocení ročního provozu zpravodajského webu, bylo rozhodnuto o rozdělení 
televizního a novinového obsahu na dva samostatné redakční systémy. V závěru 
roku 2017 došlo k exportu obsahu na nový hosting a příprava nového vizuálu we-
bu Spektra Rožnovska. 
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5. Plnění podnikatelského záměru v roce 2017 
 
Společnost je ekonomicky životně závislá na dlouhodobých obchodních vztazích s městy 
a obcemi regionu. Ty v současné době pokrývají 95 % skutečných nákladů na provoz. 
Zbylých 5 % získáváme z komerční činnosti (inzerce, reklama apod.)  

 

Přehled dlouhodobých smluvní vztahů: 

 

TV Beskyd 

smluvní partner platnost 

Město Rožnov p. R. doba neurčitá 

Město Frenštát p. R. Do 30.4.2019 

Město Zubří Doba neurčitá 

. 

Spektrum Rožnovska 

smluvní partner platnost 

Město Rožnov p. R. doba neurčitá 

Město Zubří Doba neurčitá 

 
Ve sledovaném období tedy nedošlo k ukončení žádného z uvedených smluvních vztahů. 
Z toho pohledu byl tedy rok 2017 stabilní. 
 

Komerční činnost: 

Podnikatelský záměr i plán hospodaření počítal pro rok 2017 s výnosem z komerční čin-
nosti v min. výši 220 tis. Kč. Tento plán se podařilo překročit o téměř 100 tis. Kč, a to 
zejména díky zvýšenému zájmu firem o personální inzerci.  

45000 45000 45000 45000

82987 78355
68872

106785

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1Q 2Q 3Q 4Q

Výnosy z komerční činnosti 2017
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6. Výsledek hospodaření za rok 2017 
 

6.1. Náklady celkem za rok 2017 
 

Skutečné náklady v roce 2017 byly    2 899 149 Kč 
 

analytika  název účtu rok 2016 rok 2017 

501 040 Spotřeba materiálu -PHM 16 140,80 13 132,29 

501 200 Režijní materiál 6 183,70 2 298,28 

501 400 Drobný majetek 41 836,30 13 971,97 

502 100 Elektrická energie 10 712,30 10 114,60 

502 200 Teplo 9 585,29 13 388,47 

502 300 Voda 2 137,84 1 878,78 

 spotřeba mezisoučet 86 596,23 54 784,39 

   

 

analytika  Název účtu rok 2016 rok 2017 

511 000 Opravy a udržování 8 353,51 10 178,56 

512 100 Cestovné zaměstnanci 5 324,00 0 

513 000 Náklady na reprezentaci  3 570,00 4 760,00 

518 003 Roznáška  33 400,04 62 674,56 

518 004 Grafický návrh Spektrum Rožnovska 59 500,00 102 000,00 

518 005 Tisk Spektra Rožnovska 226 545,96 401 937,24 

518 006 Výroba zpravodajství 12 000,00 28 096,00 

518 007 Internet 12 369,65 11 494,78 

518 008 Odvoz odpadu 277,20  277,20 

518 009 Poštovné, dopravné 5 627,69 5 251,26 

518 011 Úklid 0 0 

518 022 Vysílání UPC ČR 79 456, 03 80 493,83 

518 023 Software 32 620, 35 26 443,02 

518 025 Účetnictví, právní služby, matrika 55 680,00 48 000,00 

518 026 Reklama, propagace 2 450,00 2 450,00 

518 100 Ostatní režijní služby 8 000,00 4 356,20 

518 400 Nájemné 48 508,43 48 622,36 

518 500 Telefon 30 040,35 23 567,70 

518 910 Ostatní služby nedaňové 0 1 894,80 

služby  mezisoučet 620 787,62 862 497,51 

   

 

analytika  název účtu rok 2016 rok 2017 

521 100 Mzdy-zaměstnanci 671 883 ,00 793 690,00 

521 200 Dohoda o provedení práce 67 900,00 131 670,00 

522 000 Příjmy společníků obchodních korporací 374 266,00 493 191,00 

524 100 Zákonné sociální pojištění 248 108,00 318 425,00 

524 200 Zákonné zdrav. pojištění 89 614,00 115 818,00 

527 000 Zák. sociální náklady-stravenky 0 44 943,00 

 osobní náklady   1 451 771,00 1 897 737,00 

   

 

analytika  název účtu rok 2016 rok 2017 

531 000 Daň silniční 5 444,00 2 736,00 

538 000 Ostatní daně a poplatky 2 100,00 0 

 daně a poplatky  mezisoučet 7 144 2 736 
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analytika  Název účtu rok 2016 rok 2017 

546 000 Odpis pohledávky 54 375,45 0 

548 100 Haléřové vyrovnání -0,32 0,36 

548 200 Zákonné pojištění zaměstnanců 2 597,00 3 280,00 

548 300 Pojištění automobilu 6 737,00  10 035,00 

 jiné provozní náklady  mezisoučet 63 709,13 13 315,36 

    

analytika  Název účtu rok 2016 rok 2017 

551 100 Odpisy hmotného majetku 47 542,12 64 626,00 

odpisy   mezisoučet 47 542,12 64 626,00 

   
 

analytika  Název účtu rok 2016 rok 2017  

568 000 Ostatní a mimořádné finanční náklady 2 838,00 3 453,00 

finanční náklady   mezisoučet 2 838,00 3 453,00 

    

  NÁKLADY CELKEM 2 280 388,10 2 899 149,26 

 
 

6.2. Výnosy celkem za rok 2017  
 

Skutečné výnosy za rok 2017 byly    2 980 602 Kč 
 

 
analytika Výnosy rok 2016 rok 2017 

602 100 Vysílání, noviny 2 231 730,97 2 663 893,43 

602 200 TV reklama, inzerce 217 102, 39 266 713,89 

602 300 Ostatní služby 2 400,00 48 056,00 

648 000 Ostatní provozní výnosy 0 1 937,00 

648 100 Zaokrouhlení 20,74 1,31 

  VÝNOSY CELKEM 2 451 288,22 2 980 601,63 

 
 

6.3. Hospodářský výsledek za rok 2017  
 

Lze konstatovat, že byl naplněn podnikatelský plán na rok 2017 schválený radou 
města ve funkci jediného společníka, a to tím, že bylo dosaženo vyššího hospodář-
ského výsledku než 64.700 Kč. 

 
 

    rok 2016 rok 2017 

  NÁKLADY CELKEM 2 280 388 2 899 149 

  VÝNOSY CELKEM 2 451 288 2 980 602 

  Celkem za Provozní hospodářský výsledek 170 900 Kč 81 453 
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7. Plán hospodaření pro rok 2018 
 

• Tvorba plánu hospodaření pro rok 2018 vychází z potřeby zajistit služby vyplývají-
cí zejména z platných smluv.  

• V plánu je počítáno s výnosem z komerční činnosti (novinová inzerce, televizní re-
klama) ve výši min. 270 tis. Kč. To je podmínkou pro dosažení předpokládaného 
hospodářského výsledku v roce 2018, při zachování stávajícího provozu společ-
nosti, ve výši 36.000 Kč. 

• Plán hospodaření schválila Rada města ve funkci jediného společníka na svém za-
sedání dne 2.2.2018. 

 

7.1.  Návrh nákladů v roce 2018 
 

Náklady plán 2017 plán 2018 

Spotřeba 90 000 90 000 

Služby* 832 000 730 000 

Osobní náklady 1 782 000 1 920 000 

Jiné provozní náklady** 14 000 20 100 

Odpisy*** 47 500 75 800 

NÁKLADY CELKEM 2 766 300 2 835 900 

 
* dochází k přesunu částky 102 tis. z položky „služby“ do „osobních nákladů. Jedná   
se původní náklad na externí grafické zpracování Spektra Rožnovska, který od 1. 1. 
2018 připravujeme v rámci společnosti.  
 
** povinné ručení a havarijní pojištění nového služebního auta. 
 
*** nově odepisujeme služební auto Kia Rio a v roce 2017 byla pořízena i nová fil-
mová digitální kamera JVC.   

 

7.2. Návrh výnosů v roce 2018 
 

Výnosy plán 2017 plán 2018 

Zpravodajství TV Beskyd 1 506 000 1 506 000 

Komerční činnost TV Beskyd 40 000 50 000 

Zpravodajství Spektrum Rožnovska 1 105 000 1 096 188 

Inzerce Spektrum Rožnovska 180 000 220 000 

VÝNOSY CELKEM 2 831 000 2 872 188 

  
 

   

   

  plán 2017 plán 2018 

NÁKLADY CELKEM 2 766 300 2 835 900 

VÝNOSY CELKEM 2 831 000 2 872 188 

Celkem za Provozní hospodářský výsledek 64 700 36 000 
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8. Vysílání v síti UPC a na městských info kanálech 
 

8.1. Digitální televize UPC 
 
V současné době vysílá TVB na vlastním programu prostřednictvím kabelové telvize UPC 
ve shodném programové schématu jako na městských infokanálech, viz. 8.3.  
 
Vysíláni je dostupné v digitální nabídce na kanále č. 146. Toto je zásadní zejména ve 
vztahu k městu Frenštát p. R., jelikož tady pro nás v současné době nejsou dostupné jiné 
možnosti distribuce TV vysílání (finančně, technicky). 
 
Vzhledem k tomu, že společnost UPC ČR již dnes není schopna filtrovat vysílání 
v jednotlivých městěch, tak jak tomu bylo dříve, je program TV Beskyd zařazen do 
Severomoravské mutace vysílání, a je tedy dostupný v mnoha městěch regionu i mimo 
něj, např. Prostějov, Olomouc, Vsetín, Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Frýdek-Místek, 
Ostrava, Haviřov atd. 
 
Společnost UPC ČR bohužel neumožňujě zařadit do vysílání komerční pořady (reklamy, 
teleshoping, komerční reportáže apod.), nemůžeme tedy tuto platformu komerčně využít.   
 
 
Máme k dispozici oficiální vyjádření o počtu aktivních a neaktivních zásuvek v nejbližším 
regionu.  
 
 

město zásuvek video klientů % aktivních 
Valašské Meziříčí 5 800 1 600 28% 
Vsetín 7 600 1 400 18% 
Frenštát p. Radhoštěm 3 800 1 900 50% 

 
 

8.2. Info kanály Rožnov p. R. 
 
• Rozsahem a dostupností kabelové sítě se Rožnov p. R. řadí k unikátním městům 

v České republice.   

• Ve městě jsou dva držitelé licence k provozování televizního vysílání. Společnost 4M 
Rožnov (INFO Rožnov) spravuje část kabelových rozvodů vlastněnou městem Rožnov 
p. R. Společnost TKR Jašek (INFOKANÁL Rožnov) spravuje vlastní kabelové rozvody a 
rozvody Stavebního bytového družstva Rožnov. Pro obě tyto společnosti působíme ja-
ko dodavatel obsahu.  

• Zejména díky nadstandardní spoluprací se společnosti TKR Jašek se daří zavádět do 
praxe nové technologie vysílání. Už v roce 2014 to bylo vysílání ve vysokém rozlišení 
(HD), což je u info kanálů velmi ojedinělá záležitost. Od roku 2016 potom společně 
realizujeme odbavení živých přenosů z jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. 
v rámci kabelových rozvodů TKR Jašek a SBD Rožnov.   
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8.3. Programové schéma  
 

Vysílání pořadů TV Beskyd je řazeno do hodinové smyčky, vysílané 24 hodin denně,        
7 dnů v týdnu. 

Smyčka se sestává s následujících bloků  

--:00 Region – aktuální zpravodajství, premiéra v úterý a čtvrtek   

--:15 Rožnovský týden – týdenní souhrn zpravodajství, premiéra v pátek 

--:30 Zprávy Frenštát – týdeník z Frenštátu p. R., premiéra ve středu  

--:40 Krajský magazín – zprávy ze Zlínského kraje, premiéra v úterý a pátek  

--:50 Univerzální blok (archiv apod. a čas vyhrazený vlastníkům licence) 

 
 
9. Webový portál televize Beskyd a Spektra Rožnovska 
 
Webový portál nabízí stále více zpravodajství z regionu. Mimo televizních reportáží to 
jsou redakční články Spektra Rožnovska, fotogalerie. V roce 2017 byly příspěvky obou 
médií publikovány v rámci jednoho redakčního systému. Tuto praxi jsme po ročním pro-
vozu vyhodnotili jako nevhodnou, neboť příspěvky televize Beskyd byly nadřazovány nad 
příspěvky Spektra Rožnovska. Přistoupili jsme tedy k instalaci nového redakčního systé-
mu a exportu obsahu na portál běžící samostatně pod doménou spektrumroznovska.cz.   

Statistika návštěvnosti webu uvádí údaje od 1. ledna. 2017 až do 31. prosince 2017. Mě-
síčně navštíví stránky téměř 5 000 návštěvníků a průměrné měsíční zobrazení stránek se 
pohybuje kolem 25 000.  
 
Za rok 2017 bylo na stránkách uveřejněno více než 900 reportáží. Počet zobrazení strá-
nek za rok 2017 je 286 111 a za stejné období získal portál 55.707 unikátních návštěvní-
ků. 
 
 
10.   Sociální sítě 
 
Sociální sítě jsou pro nás klíčové v rámci tzv. Nových médií. Dlouhodobě efektivně pracu-
jeme s Facebookem, v loňském roce jsme zaznamenali nárůst uživatelů YouTube a nově 
využíváme Instagram. 
 

 

 Facebook 

Tato sociální síť je pro nás klíčová jednak v podpoře propagace webového obsahu, ale 
využíváme ji i jako další informační kanál. Aktuálně máme 3.210 fanoušků, což předsta-
vuje 12 % nárůst oproti roku 2016. Z oficiální statistiky vyplývá, že se nám velmi dobře 
daří prosazovat v konkurenci obdobně zaměřených stránek.   
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Postavení Facebook stránky TV Beskyd v porovnání s podobně zaměřenými stránkami 
      
 

 

YouTube 

Veškerý video obsah distribuujeme k uživatelům internetu prostřednictvím serveru 
YouTube. Jednak kapacitně nezatěžujeme vlastní hosting, ale především jsou videa po 
nahrání optimalizována pro veškerá zařízení (počítače, mobily, SMART TV).  
 
V roce 2017 jsme zaznamenali téměř 80 % nárůst v celkovém zhlédnutí videí oproti roku 
2016. Přibylo nám 252 odběratelů, celkem jich k dnešnímu dni máme 861. 
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Srovnání aktivity uživatelů sítě YouTube v letech 2016 a 2017 (rok 2017 v horním řádku) 
 
 
11.   Přímé přenosy 
 
V roce 2017 jsme realizovali 13 živých přenosů z jednání zastupitelstva města Rožnov 
pod Radhoštěm a Frenštát pod Radhoštěm, které celkově zhlédlo, ať už živě, nebo ze 
záznamu, téměř 19.000 uživatelů internetu. Díky inovaci technického zařízení, jsme od 
dubna roku 2017 schopni streamovat zároveň do sítí YouTube a Facebook. Díky tomu se 
několikanásobně zvýšil dosah realizovaných přenosů. Kromě toho se v Rožnově p. R. daří 
technicky zvládat i přenos v rámci kabelových rozvodů TKR Jašek a SBD Rožnov. Přeno-
sem tak pokrýváme větší část města, statistiky sledovanosti toho přenosu ale k dispozici 
nemáme. 
 

 
živě 

 datum jednání YouTube Facebook záznam 

21.2. 266 0 371 

18.4. 274 1250 223 

20.6. 91 196 237 

12.9. 90 494 85 

31.10. 134 613 218 

12.12. 71 885 170 
Statistika sledovanosti přenosů v Rožnově p. R. 
     

 
živě 

 datum jednání YouTube Facebook záznam 

23.2. 257 0 1444 

4.5. 188 935 608 

22.6. 126 960 1273 

2.8. 62 702 202 

21.9. 311 1071 1441 

9.11. 552 1105 616 

14.12. 256 884 216 
Statistika sledovanosti přenosů ve Frenštátě p. R. 
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